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АНОТАЦІЯ 

Приятельчук О.А. Соціалізація економічної моделі держав 

Скандинавського регіону світового господарства. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

У дисертації обґрунтовано парадигмальні засади формування соціальної 

економіки, дана комплексна оцінка ефективності соціалізації економічної моделі 

держав Скандинавського регіону світового господарства та здійснено проектування 

на цій основі національної превентивної моделі соціально-економічного розвитку 

України.  

Визначено соціалізацію об’єктивним, закономірним, тривалим і суперечливим 

процесом, що носить реверсний характер взаємодії з економікою, розвивається на 

основі наявних трудових та фінансово-матеріальних ресурсів й має визначальний 

формуючий вплив на економіку. Трудовий потенціал країни виступає не лише 

об’єктом управління, реалізації соціальних програм захисту та підтримки, а, в першу 

чергу, ефективним ресурсом забезпечення економічного розвитку, досягнення 

прогресу, формування національного багатства. Соціалізація економічної політики, 

в даному випадку, передбачає створення достатніх, необхідних умов для 

самореалізації людського ресурсу, його цілеспрямованого розвитку та 

функціонування, регламентування й координація форм, методів, принципів, 

механізмів та умов імплементації превентивної моделі загального добробуту. 

Витоки еволюції теорій соціалізації економічних моделей знайшли своє 

відображення в концепціях «ідеальної держави», «соціальної держави», «загального 

добробуту» «суспільного розвитку»; окремою віхою стали концепції «людини» в 

економіці – «моральної людини», «економічної людини», «соціальної людини», 

«психологічної людини» а також багато численних концепцій «людських ресурсів» 

та «людського капіталу». Новітнім напрямком стали результати міждисциплінарних 

досліджень в економіці, представлені концепціями економічної солідарності, 
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«громадівського соціалізму», «нооеволюційних трансформацій»,  теоріями бідності і 

багатства, аналізу споживання, бідності та добробуту, залежності щастя від 

заробітку, імпліцитних та неокласичних контрактів, кліометрії, обмеженої 

раціональності людини та поведінкової економіки, взаємозв’язку рівня освіченості 

населення та конкурентоспроможності країни, ринкової влади та її регулювання з 

боку держави, ендогенного економічного зростання, тощо. 

В результаті дослідження системних елементів соціалізації державних 

економічних моделей, що формувались та розвивались на різних етапах розвитку 

світового господарства, було виділено такі категорії, як  «змішана економіка», 

«соціально-орієнтована економіка», «соціальна економіка», «солідарна економіка», 

«держава загального добробуту» тощо. Модель солідарної соціальної економіки 

визнано найбільш досконалою економічною системою, що передбачає  солідарний 

принцип участі кожного в реалізації досконалої моделі соціальної економіки, що 

поєднує економічний розвиток та соціальний захист. 

Виявлено, що соціальна складова властива всім видам економічних систем. 

Однак саме змішана економічна система передбачає єдність та взаємовизначеність 

економічних та соціальних детермінантів, їх функціонування у тісному зв’язку та 

взаємозалежності, реверсний характер впливу на формування конкретних форм 

проявів та практичної реалізації в залежності від еволюційного етапу розвитку, 

наявних ресурсів та визначення стратегічних пріоритетів сталого зростання. 

Соціальна економіка як різновид змішаної соціально-орієнтованої ринкової 

економіки реалізує можливість прояву соціальних ефектів в умовах досконалої 

конкуренції  – сукупності соціальних результатів, що отримуються від реалізації 

інвестицій в реальному секторі економіки, що проектуються на якість соціального 

середовища.  

Проаналізовано структуру індикативних вимірів соціально-економічного 

розвитку окремих національних моделей. В результаті побудови моделі лінійної 

множинної регресії серед усіх факторів,  що впливають на такий соціалізовано-

економічний показник, як рівень багатства, було виявлено ті, що мають найбільш 

вагомий вплив. Такими чинниками виявились як економічні показники, 
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представлені зовнішньоторговельним оборотом та обсягами прямого іноземного 

інвестування, так і соціальні – тривалість  життя, що прямо залежить від якості 

отримуваних соціальних послуг (медичних, освітніх, валеологічних та т.д.) та 

здійснює безпосередній вплив на стан трудових ресурсів, що використовуються у 

створенні ВВП й формуванні доходної частини бюджету, видатки з якого знову ж 

таки будуть спрямовані на соціально-економічні програми розвитку. 

Доведено, що сучасна структура світо господарської системи представлена 

широким спектром верифікацій національних економічних моделей, зокрема 

моделлю «народного добробуту» (Швеція), універсальною (Великобританія), 

корпоративно-консервативною (Німеччина), резидентуальною моделлю розвинутого 

капіталізму; окрім того існує ряд т.з. режимів добробуту – англосаксонський 

(ліберальний), скандинавський (соціалістичний), континентально-європейський 

(корпоративний) та  середземноморський (традиційно-корпоративний). Існуюча 

класифікація доповнена авторською, що, за допомогою кластерного аналізу, 

дозволила здійснити класифікацію національних економічних моделей саме з 

призми їх соціалізації, оцінюючи як економічні показники розвитку, так і соціальне 

спрямування державних економічних політик та соціальних ефектів, отримуваних в 

наслідок реалізації конкретних стратегій сталого (соціально-екологічно-

економічного) розвитку. Так, в рамках єдиного європейського регіону було 

виявлено чотири принципово відмінні за напрямками соціально-економічного 

розвитку кластери країн; країни, що входять до одного кластеру, характеризуються 

спільними стратегіями соціалізації, соціальної політики, які базуються не лише на 

економічних передумовах, потенціалі, можливостях і показниках, але й враховують 

і віддзеркалюють особливості історико-культурного розвитку, специфіку 

політичних систем, державного устрою, географічне розташування та геополітичні 

позиції кожної конкретної країни. В той же час, доведено, що спільна за 

переважною більшістю визначених показників група країн Скандинавського регіону 

світового господарства хоча і репрезентована єдиною конвергентною превентивною 

моделлю загального добробуту, однак, вона є досить неоднорідною за своєю 

внутрішньою структурою та національною специфікою. 
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Проведено компаративістський аналіз моделі соціально-економічної політики в 

Європейському Союзі. Констатовано факт спорідненості такої політики із іншими 

регіонами світового господарства в аспекті соціалізації економіки. Водночас 

виявлено, з одного боку, синергетичний ефект розвитку економіки завдяки 

розгортанню діяльності соціально-орієнтованих малого і середнього бізнесу, 

підприємництва, кооперативних, корпоративних союзів і асоціацій із високим 

рівнем мережевої системи управління та справедливим розподілом доходів. З 

іншого боку, у цій моделі ефективно і результативно діє держава завдяки 

виробленню нею стратегії розвитку соціальної економіки та співпраці з 

управлінськими структурами Європейського Союзу 

З’ясовано сутність та особливості Скандинавської моделі сталого соціально-

економічного розвитку. Сутність полягає в своєрідній імплементації ідеї 

суверенності держави, як здатності обирати власний шлях розвитку і змозі успішної 

самореалізації на цьому шляху, у теорію і практику соціально-економічного 

розвитку. Географічне і політичне положення країн Скандинавського регіону, а 

головне довіра громадянина до держави і віра держави у активну громадянську 

позицію людини стали основними особливостями реалізації моделі сталого 

соціально-економічного розвитку. Спільною рисою країн даного регіону є реалізація 

превентивної моделі соціальної економіки, що інтерпретується як активна 

економічна політика держави, яка передбачає двовекторне фінансування розвитку 

сфери соціальних послуг одночасно зі створенням сприятливих умов для розвитку 

бізнесу. Основною метою даної політики є збільшення видатків на розвиток 

виробничої інфраструктури за умови зниження видатків на соціальний захист, що 

призведе до економічного прогресу, самозабезпечення, реструктуризації системи 

доходів та видатків державного бюджету. 

Здійснено оцінку сучасного етапу соціально-економічного розвитку України за 

ключовими індикаторами розвитку сфери соціальних послуг, інвестицій в розвиток 

людського капіталу, основними показниками загального добробуту та рівня 

багатства, а також аналіз діючої системи соціального забезпечення та захисту. На 

основі моделювання адаптації та імплементації Скандинавської моделі соціальної 
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економіки були виявлені наявні передумови та перепони успішної реалізації її 

ключових принципів.  В той же час,  основними чинниками майбутнього прогресу 

України завдяки соціалізації економічної політики держави мають стати: набуття 

високого рівня зайнятості населення, де людина праці із гідною заробітною платою 

є основою державності; лібералізація податкової діяльності держави завдяки 

конструктивному відношенню до малого та середнього бізнесу, перетворення 

інтернаціонального характеру великого бізнесу в національний; утвердження 

соціальної екології як однієї із основ організації сучасного економічного життя 

людини і суспільства; дуалізація політики (реалізація вибіркової активної політики 

соціального захисту найбільш вразливих верств населення, соціальних пакетів 

допомоги як для корінного населення, так і для трудових мігрантів) на 

національному ринку праці з метою забезпечення його інклюзивності (залучення на 

ринок праці окрім трудоактивного й традиційно пасивне населення);  організації 

споживання в економіці завершеного циклу (ефективне використання надлишку 

ресурсів, переробку харчових відходів і, у кінцевому підсумку, на створення 

збалансованої, гармонійно діючої соціально-екологічної господарської системи). 

Ключові слова: солідарна соціальна економіка, загальний добробут, 

соціально-економічна модель, економічні детермінанти соціалізації, превентивна 

модель, інклюзивність ринку праці, конвергенція, дуалізація, комуні тарна політика, 

людський капітал, соціальне забезпечення, Скандинавський регіон. 

ABSTRACT 

Pryiatelchuk O.A. Socialization of the Economic Model of Scandinavian 

Region of the World Economy. – Qualifying scientific work published as a manuscript. 

Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.02 

– World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation substantiates the paradigmatic principles of the formation of the 

social economy, provides a comprehensive assessment of the effectiveness of the 

socialization of the economic model of the Scandinavian region of the world economy, 
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and a projection on this basis of the national preventive model of socio-economic 

development of Ukraine. 

The socialization is an objective, logical, long-lasting and contradictory process, 

which has a reversible nature of interaction with the economy, it is determined on the basis 

of available labor and financial and material resources and has a decisive shaping effect on 

the economy. The labor potential of the country is not only the object of management, the 

implementation of social programs of protection and support, but also an effective 

resource for ensuring economic development, progress, the formation of national wealth. 

In this case, the socialization of economic policy involves the creation of sufficient, 

necessary conditions for the self-realization of the human resource, its purposeful 

development and functioning, regulation and coordination of the forms, methods, 

principles, mechanisms and conditions for the implementation of the preventive model of 

welfare. 

The origins of the theories’ evolution of the socialization of economic models have 

been reflected in the concepts of "ideal state", "social state", "general well-being", "social 

development"; a separate milestone was the concept of a "person" in the economy - "moral 

person", "economic person", "social man", "psychological man," as well as many concepts 

of "human resources" and "human capital". The latest trends are the results of 

interdisciplinary research in the economy, presented by the concepts of economic 

solidarity, "communal socialism," "neo-evolutionary transformations," theories of poverty 

and wealth, consumption analysis, poverty and well-being, dependence of happiness on 

earnings, implicit and neoclassical contracts, climmetry, limited human rationality and 

behavioral economy, the relationship between the level of education of the population and 

the competitiveness of the country, market power and its state regulation, endogenous 

growth, etc. 

As a result of the study of the system elements of the state economic models’ 

socialization that were formed and developed at various stages of the development of the 

world economy, were identified such  categories as "mixed economy", "socially oriented 

economy", "social economy", "solidarity economy", " the state of welfare "and so on. The 

model of the solidarity social economy is recognized as the most perfect economic system, 



8 

 

which implies a solidarity principle of everyone's participation in the implementation of a 

perfect model of a social economy that combines economic development and social 

protection. 

It has been found that social component is inherent in all types of economic systems. 

However, the very mixed economic system implies the unity and mutual determination of 

economic and social determinants, their functioning in close connection and 

interdependence, the reversal nature of the impact on the formation of concrete forms of 

manifestations and practical implementation, depending on the evolutionary stage of 

development, available resources and the definition of strategic priorities of sustainable 

growth. Social economy as a kind of mixed socially-oriented market economy realizes the 

possibility of manifestation of social effects in conditions of perfect competition - a set of 

social results derived from the realization of investments in the real sector of the economy, 

projected on the quality of the social environment. 

The structure of indicative measures of socio-economic development of individual 

national models has been  analyzed. As a result of constructing a model of linear multiple 

regression, among a great amount of factors influencing on such a social-economic 

indicator as the level of wealth, the most influential ones were identified. Such factors are 

the economic indicators, represented by foreign trade turnover and volumes of direct 

foreign investment, and social indicator - the life expectancy that directly depends on the 

quality of the received social services (medical, educational, valeological, etc.) and 

directly affects the state of labor resources used in creating GDP and forming a revenue 

part of the budget, the costs of which again will be directed to socio-economic 

development programs. 

It is proved that the modern structure of the world economic system is represented by 

a wide range of verifications of national economic models, in particular the model of 

"people's welfare" (Sweden), universal (United Kingdom), corporate conservative 

(Germany), residential model of developed capitalism; besides these there is a series of so-

called welfare regimes - Anglo-Saxon (liberal), Scandinavian (socialist), continental-

European (corporate) and Mediterranean (traditionally corporate). The existing 

classification is complemented by the author's one, which, with the help of cluster 
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analysis, allows to classify national economic models with the prism of their socialization, 

assessing both the economic indicators of development and the social orientation of state 

economic policies and social effects derived from the implementation of specific strategies 

of sustainable (socially -economic-economic) development. Thus, within the framework of 

the single European region four clusters of countries were found which differ 

fundamentally different from the socio-economic development directions. Countries 

belonging to the same cluster are characterized by joint strategies of socialization, social 

policy based not only on economic preconditions, potential, capabilities and indicators, but 

also reflect the peculiarities of historical and cultural development, the specifics of 

political systems, state structure, geographical location and geopolitical positions of each 

particular country. At the same time, it has been proved that a group of countries in the 

Scandinavian region of the world economy shared by the overwhelming majority of the 

identified indicators, although it is represented by a single convergent preventive model of 

welfare, however, they are rather heterogeneous in its internal structure and national 

specificity. 

A comparative analysis of the model of social and economic policy in the European 

Union has been carried out. The fact of affiliation of such a policy with other regions of 

the world economy in the aspect of socialization of the economy is established. At the 

same time, on the one hand, the synergetic effect of economic development was revealed 

due to the development of activities of socially-oriented small and medium business, 

entrepreneurship, cooperative, corporate unions and associations with a high level of 

network management system and fair distribution of incomes. On the other hand, in this 

model, the state effectively operates thanks to the development of its socio-economical 

strategy and cooperation with the management structures of the European Union. 

The essence and features of the Scandinavian model of sustainable socio-economic 

development are found out. The essence is the peculiar implementation of the idea of 

sovereignty of the state, as the ability to choose their own path of development and the 

state of successful self-realization in this way, in the theory and practice of socio-

economic development. The geographical and political situation of the Scandinavian 

countries, and most importantly, the citizen's confidence in the state and the state's faith in 
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the active civil position of man became the main features of the implementation of the 

model of sustainable socio-economic development. A common feature of the countries in 

the region is the implementation of a preventive model of the social economy, which is 

interpreted as an active economic policy of the state, which involves a two-venture 

financing of the development of the sphere of social services, while creating favorable 

conditions for business development. The main objective of this policy is to increase 

expenditures on the development of industrial infrastructure, while reducing expenditures 

on social protection, which will lead to economic progress, self-sufficiency, restructuring 

of the system of incomes and expenditures of the state budget. 

The assessment of the current stage of socio-economic development of Ukraine for 

key indicators of the development of the sphere of social services, investments in human 

capital development, the main indicators of welfare and wealth, as well as an analysis of 

the current system of social security and protection have been fulfilled. Based on the 

modeling of adaptation and implementation of the Scandinavian model of social economy, 

the existing preconditions and obstacles to the successful implementation of its key 

principles have been identified. At the same time, the main factors of the future progress 

of Ukraine due to the socialization of the state's economic policy should be: the acquisition 

of a high level of employment, where a person with decent wages is the basis of statehood; 

liberalization of tax activity of the state due to the constructive attitude towards small and 

medium-sized businesses, transformation of the international nature of large business into 

the national one; establishment of social ecology as one of the foundations of the 

organization of modern economic life of man and society; policy of dualization 

(implementation of selective active social protection policies for the most vulnerable, 

social assistance packages for both indigenous and migrant workers) in the national labor 

market to ensure its inclusiveness (attracting to the labor market other than labor-intensive 

and traditionally passive populations); organization of consumption in the economy of the 

completed cycle (efficient use of surplus resources, processing of food waste and, 

ultimately, the creation of a balanced, harmoniously functioning socio-ecological 

economic system). 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми дослідження. Домінантною тенденцією розвитку світового 

господарства і системи міжнародних економічних відносин початку ХХІ століття є 

трансформація та інтенсифікація виробництва і обміну, складне переплетення 

глобалізації та регіоналізації, поява нових форм взаємодії і взаємозалежності країн і 

регіонів у всіх сферах суспільного життя, включаючи соціальну, поступовий перехід 

до постекономічної, постматеріальної стадії розвитку і зміщення акцентів із 

забезпечення індивідуально-егоїстичних потреб та інтересів на основі економічного 

зростання до питань суспільного, соціального характеру, задоволення соціально 

набутих, диференційованих потреб та інтересів, зокрема таких, як якість життя, 

освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, і т.п.  

Соціалізація глобальної економіки, її своєрідне «олюднення», орієнтація на 

задоволення не лише економічних, а у все зростаючій мірі, потреб та інтересів 

соціальних, формування і розвиток людини соціальної (“homo socials”) стає 

визначальним чинником цивілізаційного прогресу, фактором 

конкурентоспроможності країн і регіонів світового господарства. 

Процес глобалізації світогосподарського розвитку на сучасному етапі 

розгортається суперечливо і хвилеподібно, супроводжується міжнародною 

регіональною інтеграцією, посиленням відкритості національних економічних 

систем і моделей та їх автаркічністю, орієнтацією як на традиційні економічні 

параметри, так і на показники соціального характеру. Водночас, під впливом 

глобалізації та інформаційно-технологічної революції зростає рівень 

турбулентності, невизначеності і ризиковості світової економіки, її фрагментарність 

та асиметричність, з’являються нові виклики та загрози, що призводять до 

кількісних і якісних змін у структурі та механізмах функціонування її як системи. 

Проблеми збільшення розриву у доходах між багатими і бідними країнами, 

вичерпання традиційних ресурсів і факторів економічного зростання і розвитку, 

загострення проблем бідності і нерівності, соціальні дисбаланси, зміни у географії і 

масштабах міжнародної міграції робочої сили, у тому числі нелегальної, об’єктивно 
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вимагають пошуку нових підходів і концептуальних рішень, поглибленого, 

системного аналізу та теоретичних узагальнень процесів соціалізації економіки та 

відповідної економічної політики на національному, регіональному та глобальному 

рівнях, творчо-критичної оцінки досягнень і досвіду соціалізації економічних 

моделей окремих регіональних інтеграційних об’єднань та сегментів світової 

економіки, можливостей імплементації цього досвіду для подальшого розвитку 

України, практичної реалізації її євроінтеграційного курсу.  Все це у сукупності 

визначає актуальність теми дисертаційного дослідження, його теоретичну 

значимість та практичну спрямованість, оскільки саме країни Скандинавського 

регіону, їх модель соціалізації економіки та економічної політики демонструє 

високу ефективність, є прикладом подолання бідності і нерівності, боротьби з 

безробіттям, органічного поєднання економічних і соціальних показників розвитку. 

Теоретико-методологічні засади глобального розвитку, формування світового 

економічного простору заклали у своїх наукових дослідженнях Ж.Тіроль, А.Дітон, 

Р.Арон, Д.Белл, Ф.Хайек, Г.Мюрдаль, Дж.Гелбрейт. Дослідженням проблем 

розвитку регіональної інтеграції, регіону як системи присвячено праці Р.Ааберга, 

Е.Харрела, Р.Анрі, О.Білоруса, О.Булатової, В.Вергуна, С.Пирожкова, О.Шниркова, 

В.Рокочої, І.Ліщинського. Вагомий внесок у розвиток концептуальних підходів та 

парадигмальних засад щодо дослідження проблем соціалізації економічних систем і 

моделей пов’язаний з науковими працями таких українських та зарубіжних учених, 

як А.Філіпенко, А.Поручник, Л.Мельник, А.Колот, Д.Лук’яненко, А.Кредісов, 

Е.Лібанова, О.Пряжникова, А.Гальчинський, Р.Хейлбронер, Ж.Фурастьє та інші. 

Окремі аспекти соціалізації економічних моделей країн Скандинавського регіону 

досліджуються в роботах А.Вільхемссона, О.Шуттера, С.Джохема, Ю.Бруса, 

В.Каспрука. 

Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі міжнародного бізнесу в рамках 

комплексної науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка "Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах" (Державний реєстраційний номер 11БФ048-01) (2011-2015 
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рр.) та «Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти» (Державний реєстраційний 

номер 16БФ048-01) з 2016 року, які є складовими комплексної наукової програми 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка "Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації". В межах 

цих тем автором особисто виявлено проблеми та перспективи трансформації 

національної моделі соціальної економіки на засадах принципів соціалізації 

економічної моделі ЄС та держав Скандинавського регіону. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

парадигмальних засад формування соціальної економіки, оцінка ефективності 

соціалізації економічної моделі держав Скандинавського регіону світового 

господарства та проектування на цій основі національної превентивної моделі 

соціально-економічного розвитку України.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань, які 

визначили структуру роботи та коло питань, що досліджуються: 

▪ дослідити ґенезу ідеї соціальної економіки та типологізувати наявні підходи 

до соціалізації економічної моделі держави; 

▪ ідентифікувати науковий статус концепцій «соціальної економіки», 

«загального добробуту», «економічної людини» і встановити їх зв’язок з іншими 

складовими концепції сталого розвитку;  

▪ охарактеризувати сучасні моделі переходу економіки від традиційної ринкової 

системи до змішаної, соціально-орієнтованої, солідарної соціальної економіки,  

окресливши основні вектори її розвитку; 

▪ визначити функціональний зміст та економічні виміри категорії «соціальна 

модель добробуту» як у аспектах регіональних економік, так і в контексті світової 

господарської системи, та встановити рівень взаємозалежностей її компонентів за 

допомогою техніки покрокової регресії; 

▪ класифікувати основні концепти реалізації комунітарної соціально-

економічної політики в регіональних об’єднаннях, зокрема ЄС; 
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▪ розробити методологію кластеризації країн ЄС, Скандинавського регіону та 

України за економічними моделями їх розвитку; 

▪ проаналізувати місце, роль і значення національних чинників у розбудові 

економік Скандинавського регіону світового господарства; 

▪ з’ясувати сутність та особливості Скандинавської моделі сталого соціально-

економічного розвитку, встановивши міру суверенності цієї моделі, а також 

залежності від розвитку світового господарства; 

▪ розкрити зміст та специфіку функціонування моделі загального добробуту у 

контексті механізму соціалізації економіки держав Скандинавського регіону; 

▪ здійснити компаративістський аналіз форм соціально-економічної політики в 

європейській соціальній моделі (соціальній моделі ЄС), зокрема організаційне і 

управлінське забезпечення державної політики на ринку праці Скандинавського 

регіону; 

▪ охарактеризувати модель економіки завершеного циклу в умовах суспільства 

споживання та соціалізації економічного життя господарських систем; 

▪ окреслити основні параметри ефективності і результативності превентивної 

моделі соціальної економіки як результату конвергенції соціально-економічної 

політики Скандинавського регіону; 

▪ довести, що сучасна стратегія і тактика розвитку України, як суб’єкта 

світового господарства, вимагає суттєвих змін, особливо в аспекті соціалізації її 

економічної моделі; 

▪ дати оцінку соціально-економічного і політичного потенціалу України за 

критеріями досягнення високого рівня життя та добробуту; 

▪ змоделювати основні напрями трансформації вітчизняної моделі соціальної 

економіки України з урахуванням досвіду соціалізації економічної моделі держав 

Скандинавського регіону світового господарства. 

         Об’єктом дослідження є процеси соціалізації світогосподарського розвитку, 

соціальна компонента в економічних моделях окремих держав і регіональних 

інтеграційних об’єднань.  
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Предметом дослідження виступають масштаби і напрями соціалізації 

економічної моделі держав Скандинавського регіону, її механізм та інструменти 

реалізації, специфіка форм прояву в окремих країнах, формування конвергентної 

скандинавської моделі соціально-економічного розвитку.  

Методи дослідження. У дослідженні використана значна 

загальнометодологічна база. Застосовано метод комплексного аналізу з елементами 

компаративістського (розділ 1) і когнітивного (пп.2.3) підходів. Така методологія 

дозволила створити цілісну картину з поліфонії концепцій соціальної економіки, а 

також виокремити в ній найбільш вагомі і значимі у якості наукових надбань 

(пп.1.1, 1.2). Синергетика як загальнонаукова методологічна програма 

міждисциплінарних досліджень дозволила акцентувати увагу на процесах 

самоорганізації соціального і ринкового в системі державного управління, що й 

привело до необхідності здійснення економічних вимірів соціалізації політики 

держави. 

Феноменологічний підхід як метод дозволив конституювати, завдяки пізнанню 

«життєвого світу» (світу безпосередньо життєвого досвіду) у якості соціально-

економічної політики такий її вектор як соціальна солідарна економіка (пп.2.1). 

Більше того, у вимірах феноменології як методології пізнання безпосереднього 

життєвого і економічного досвіду сформувалось нове смислове відношення до таких 

понять як капітал і його структура, ринкова економіка і її соціальні наслідки, 

добробут і справедливість тощо. В межах метафізичної методологічної програми 

диференціюється основний понятійно-категоріальний апарат дослідження, зокрема, 

«соціалізація», «економічна політика», «соціальне», «ринкове», «глобальне», 

«регіональне» тощо. В дослідженні широко використовується діалектичний метод. 

Зокрема, у достатній мірі застосовуються поняття діалектичної логіки (розділи 3,4) 

стосовно економічного і політичного життя суспільства: суперечність між працею і 

капіталом, суперечності в реалізації державної і інших форм власності, суперечності 

і кількісно-якісний зв’язок світового господарства і його регіональних складових, 

заперечення розвитку бізнесу і соціальної справедливості, сходження від 

абстрактного до конкретного в організації процесу виробництва і споживання тощо.   
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Однак найчастіше, особливо на завершальній стадії дослідження 

використовуються методи конкретно-економічного аналізу (пп.5.3) і політ 

економічного моделювання соціальної реальності (пп.5.4). Основним результатом 

використання цих методів є культивування понять «соціально-орієнтована модель 

економічної політики», «соціальна модель добробуту», «превентивна модель 

загального добробуту», «модель сталого соціально-економічного розвитку», 

«національна (українська) модель державної соціально-економічної політики» 

(розділ 5) . Саме в цих поняттях зосереджені основні моменти запропонованого 

дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці та обґрунтуванні 

концептуальних засад процесу соціалізації глобального економічного розвитку, 

особливостей механізму і форм його прояву у міжнародних регіональних 

інтеграційних об’єднаннях, специфіки соціалізації економічних моделей країн 

Скандинавського регіону, можливостей реалізації превентивної моделі загального 

добробуту в Україні. Проведене дослідження дало змогу отримати такі суттєві 

результати, які визначають внесок автора у розв’язання поставленої проблеми й 

характеризують наукову новизну роботи: 

уперше: 

- виходячи із комплексної взаємозалежності і взаємодії параметрів та складових 

глобального, регіонального і національного соціально-економічного розвитку, 

розроблена і запропонована авторська модель кластеризації країн європейського 

регіону. На основі проведеного аналізу двадцяти ключових показників та 

індикаторів, що достатньо повно і всебічно характеризують сучасний стан 

економічного розвитку та рівень соціалізації національних моделей, застосування 

економіко-математичного моделювання виокремлено чотири базові кластери, які 

об’єднують національні моделі і системи  розвитку країн ЄС і Скандинавського 

регіону, визначають місце України у даній структурі. Так, країни, що входять до 

одного кластеру, характеризуються спільними стратегіями соціалізації, соціальної 

політики, які базуються не лише на економічних передумовах, потенціалі, 

можливостях і показниках, але й враховують і віддзеркалюють особливості 
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історико-культурного розвитку, специфіку політичних систем, державного устрою, 

географічне розташування та геополітичні позиції кожної конкретної країни. 

Доведено, спільна за переважною більшістю визначених показників група країн 

Скандинавського регіону світового господарства хоча і репрезентована єдиною 

конвергентною превентивною моделлю загального добробуту, однак, вона є досить 

неоднорідною за своєю внутрішньою структурою та національною специфікою; 

- в результаті дослідження ключових показників соціально-економічного 

розвитку і з застосуванням моделі покрокової лінійної множинної регресії виявлено 

економічні та соціальні фактори, які мають найбільший коефіцієнт впливу на рівень 

добробуту населення країни, представлений, зокрема, середньозваженим індексом 

багатства. Так, серед максимальної сукупності індикаторів сталого соціального, 

економічного та екологічного розвитку, що здійснюють визначальний, 

безпосередній вплив як на індивіда, так і суспільство загалом, такими найбільш 

вагомими факторами визначено зовнішньоторговельний оборот, обсяг прямих 

іноземних інвестицій та показник тривалості життя, які впливають на такий 

агрегований соціально-економічний, як  рівень багатства; 

- аргументовано, що Скандинавська модель соціальної економіки, загального 

добробуту, яка характеризує господарську структуру групи країн 

північноєвропейського регіону світового господарства, внаслідок турбулентних змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища, трансформується у напрямі поступового, 

але неухильного, формування постматеріальних, постекономічних структур, 

гуманізації економічних процесів, зі зміщенням центра ваги із сфери матеріального 

у сферу духовного багатства. Соціальний розвиток у рамках цієї моделі призводить 

до нового кількісного і якісного стану соціальних об’єктів, змін у їх структурі та 

організації, появи нових суспільних відносин, інститутів норм і цінностей. Модель 

охоплює соціалізацію: усього відтворювального циклу та його фази (виробництво, 

інфраструктура, розподіл, обмін, споживання); економічних відносин, умов та 

інститутів; економічної політики, як внутрішньої, так і зовнішньої, яка реалізується 

за інституціональним типом, її об’єктом виступають усі верстви населення на основі 

вирівнювання доходів, держава гарантує достатній рівень підтримки бідних. 
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Сутність та особливості Скандинавської моделі соціалізації економіки полягає у 

своєрідній імплементації об’єктивної закономірності глобального 

світогосподарського розвитку на рівні регіонального інтеграційного об’єднання, на 

рівні окремих країн європейського субрегіону. Ключовою особливістю реалізації 

даної моделі є взаємна довіра: громадянина до держави та державних інститутів до 

громадянського суспільства. У сукупності скандинавська модель соціальної 

економіки забезпечує перехід до сталого економіко-екологічного і соціального 

розвитку і, в кінцевому рахунку, сприяє подальшому розвитку не лише «людини 

економічної» (homo economicus), а й формуванню «людини соціальної» (homo 

socials), якісно нової системи соціальних відносин; 

- доведено, що соціалізація, соціальні параметри і формування соціальних 

моделей економіки є об’єктивною закономірністю розвитку, світового господарства 

та системи міжнародних економічних відносин, історично тривалим і суперечливим 

процесом, в якому діалектично взаємодіють, переплітаються і поєднуються загальне 

(глобальна економіка як цілісна система і сукупність соціально-економічних 

моделей), особливе (регіональні та субрегіональні моделі соціалізації економіки) та 

одиничне (соціальні моделі економіки окремих країн). Така взаємодія носить 

реверсний характер, моделі і форми соціалізації економіки, її механізм та 

інструменти реалізації формувалися впродовж тривалого історичного періоду і 

залежали не лише від загально цивілізаційних тенденцій і факторів розвитку світо 

господарського процесу, але й особливостей окремих регіонів глобальної економіки, 

конкретних умов і національної специфіки кожної окремої країни, що знаходить 

свій прояв у широкому розмаїтті економічних моделей із різним ступенем зрілості і 

рівнем їх соціалізації; 

         удосконалено: 

- економічний зміст, спільне та відмінності категорій «соціально-орієнтована 

ринкова економіка», «соціальна економіка», «превентивна  модель соціальної 

економіки», «солідарна  соціальна економічна модель». Поняття «соціальна ринкова 

економіка», або «соціальне ринкове господарство» є найбільш загальною 

характеристикою господарської системи, що переважає у розвинених 
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індустріальних країнах світового господарства ХХІ століття, ґрунтується на 

ринкових механізмах, взаємодія і координація діяльності суб’єктів здійснюється 

головним чином інструментами ринку, спонтанно, а не шляхом ієрархії. Дана 

категорія віддзеркалює загальну закономірність і тенденції глобального розвитку. 

Поняття «соціальна економіка», «превентивна модель соціальної економіки» 

більшою мірою зорієнтовані на соціальні параметри економічного розвитку, 

спрямована на ефективне впровадження принципів солідаризації в економічні 

системи, поєднує і відображає спільні риси та особливості регіональних моделей 

розвитку. Сутність солідарної соціальної економічної моделі, превентивної моделі 

загального добробуту полягає у різнобічній, всеохоплюючій, багатовекторній 

взаємодії публічного і приватного  секторів економіки у кожній конкретній, окремо 

взятій країні окремих регіонів світового господарства; головною метою моделі є 

формування високоефективної системи соціальних стандартів, високого 

матеріального добробуту і рівня життя та творчий розвиток особистості як 

уособлення цивілізаційного процесу; 

- теоретичні положення і практичні рекомендації щодо необхідності і 

доцільності створення спеціалізованої регуляторної інституції глобального 

характеру з функціями координації, регулювання і контролю, завдання якої 

зосереджувалися б виключно на соціальних аспектах економічного розвитку як 

світового господарства в цілому, так і окремих його сегментів та різнорівневих 

суб’єктів. Криза існуючої глобальної регуляторної інституційної системи 

кваліфікується не лише як її неспроможність знайти адекватні відповіді на сучасні, 

актуальні виклики і загрози, у тому числі і соціального характеру, але й як потенціал 

та шанс подальшого її вдосконалення, кількісних і, особливо, якісних 

трансформацій. Наявні інституції та інститути, що діють у сфері соціально-

економічних відносин, виконують певне коло соціальних функцій, проте вирішують 

виключно завдання моніторингу й носять декларативний характер (наприклад, 

конвенції, прийняті Міжнародною організацією праці, виявляють, але не вирішують 

нагальні проблеми функціонування ринку праці, регулювання міграційних потоків, 

адаптації експатріантів, забезпечення інклюзивності, тощо, а їх діяльність, 
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позбавлена дієвого контролюючого інструментарію впливу, не здійснює відчутних 

якісних перетворень у сфері соціально-економічних, зокрема соціально-трудових 

відносин); 

- систему аргументації щодо можливостей, напрямів, масштабів і проблем 

імплементації принципів, правил Скандинавської моделі соціальної економіки в 

українську модель соціально-економічного розвитку. Показано, що адаптація 

досвіду та імплементація принципів Скандинавської моделі до умов розвитку 

України у повному обсязі неможливі, оскільки за роки незалежності так і не вдалося 

створити власну, повноцінну економічну та соціальну модель, яка б не повторювала 

існуючі у світі (німецьку, південно-корейську, польську, чилійську і т.п.), а містила 

власні науково-теоретичні розробки щодо соціально-орієнтованої ринкової 

економіки, щодо напрямів, форм, механізмів та інструментів подальшої соціалізації 

національної економічної моделі, враховували національні, історичні, культурно-

ментальні, релігійні та інші традиції та чинники;  

      набули подальшого розвитку: 

- концептуальні засади дослідження процесу соціалізації різноманітних, 

включаючи скандинавську, моделей економіки світового співтовариства в цілому, 

його регіональних інтеграційних об’єднань та окремих країн. Аргументовано, що 

поряд із сукупністю теорій і підходів до соціальних аспектів економічної реальності, 

що сформувалася в рамках таких напрямів і шкіл світової економічної науки як 

неокейнсіанство (макроекономічні аспекти регулярної ролі держави у соціально-

трудовій сфері), неокласика та неокласичний синтез (механізми соціальних відносин 

державного регулювання інструментами грошово-кредитної і фіскальної політики), 

неоінституціоналізм (акцент на визначальній ролі суспільних інституцій у процесі 

соціалізації світової економіки, її регіональних та національних моделей), усе 

зростаючу роль відіграють теорії, які сформувалися у рамках міждисциплінарного 

підходу, містять демографічну, психологічну, соціальну, техніко-технологічну та 

футурологічну компоненту і яким притаманний ефект синергії. Такими теоріями 

виступають теорії бідності і багатства А.Сена, аналізу споживання, бідності та 

добробуту, залежності щастя від заробітку А.Дітона, імпліцитних та неокласичних 
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контрактів О.Харта та  Б.Хольмстрема, кліометрії Р.Фогеля та Д.Норта, обмеженої 

раціональності людини та поведінкової економіки Р.Талера, взаємозв’язку рівня 

освіченості населення та конкурентоспроможності країни Р.Нордхауса, ринкової 

влади та її регулювання з боку держави Ж.Тіроля, ендогенного економічного 

зростання П.Ромера; 

- положення щодо непослідовного, суперечливого, інколи навіть 

антагоністичного характеру процесу соціалізації економіки, економічної політики 

держави. Намагання держави та її інститутів підвищити рівень соціальності 

суспільства, економіки, політики, соціалізувати чи «осуспільнити» людину через 

виховання, освіту, медицину, високі зарплати та пенсії, шляхом залучення до 

різноманітних фондів, асоціацій, об’єднань та інших суспільних інститутів шляхом 

більш-менш справедливого розподілу  і перерозподілу благ і послуг на певному 

етапі призводить до порушення співвідношення індивідуально-егоїстичного та 

колективно-соціального в людині. Воно знаходить свій прояв почасти у 

неусвідомленому, а нерідко і в усвідомленому несприйнятті або протесті проти 

існуючих соціальних стандартів, норм поведінки і цінностей, формами якого є 

відчуження від людини, замкненість, самотність, зростання масштабів алкоголізму і 

наркоманії, насильства і нетерпимості, стрімке поширення різноманітних 

протестних настроїв і рухів, поява політичних партій, об’єднань, ліво- і право 

радикального спрямування. Впродовж останніх років антагоністичний характер 

процесу соціалізації економіки і суспільства, негативні наслідки високих соціальних 

стандартів знаходить свій прояв у зростанні не толерантного ставлення населення 

високорозвинених економік країн ЄС і Скандинавії (і не тільки) до мігрантів, 

непоодиноких випадках насильства з обидвох сторін, терористичних актів. 

Соціалізація економіки та економічної політики має здійснюватися на чіткій 

законодавчій базі, носити виважений, поступовий і цілеспрямований характер, 

органічно поєднувати тактичні дії і стратегічну перспективу, орієнтуватися як на 

загальносвітові тенденції соціалізації, так і врахувати національні особливості і 

регіональну специфіку; 
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- положення щодо типологізації регіональних вимірів соціалізації економічної 

політики через інституціональні ознаки держави. Зокрема, така типологізація 

визначається через пряму залежність соціальної ролі держави від принципів 

функціонування податкової та грошово-кредитної систем. На прикладі країн 

Скандинавського регіону доведено, що ефективна регуляторна роль держави в 

соціалізації можлива лише за рахунок економічного зростання, високих ставок 

податків, зниження яких, в свою чергу, створює штучний дефіцит, що змушує 

скорочувати видатки й знижувати роль держави. Зміцнення ролі держави значною 

мірою залежить від її впливу на банківський сектор економіки, зокрема на його 

спроможність виконувати свою основну функцію – кредитування цивілізованого (не 

спекулятивного) рівня;    

- компаративістський аналіз моделі соціальної економіки та соціально-

економічної політики в Європейському Союзі. Констатовано факт спорідненості 

такої політики із іншими регіонами світового господарства в аспекті соціалізації 

економіки. Водночас виявлено, з одного боку, синергетичний ефект розвитку моделі 

економіки цього регіонального інтеграційного об’єднання завдяки розгортанню 

діяльності соціально-орієнтованих малого і середнього бізнесу, підприємництва, 

кооперативних, корпоративних союзів і асоціацій із високим рівнем мережевої 

системи управління та справедливим розподілом доходів. З іншого боку, у цій 

моделі ефективно і результативно функціонують регуляторні державні інститути 

завдяки чіткій стратегії розвитку соціальної економіки та співпраці з 

управлінськими структурами Європейського Союзу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх можуть 

використовувати державні органи в процесі побудови національної моделі 

соціальної економіки та реалізації стратегії соціально-економічної політики 

держави; дипломатичні установи – для побудови ефективної дво- та 

багатосторонньої співпраці між Україною та країнами Скандинавського регіону; 

бізнес-інституції – для формування соціально-відповідальної корпоративної 

політики та стратегії управління персоналом, а також реалізації в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності окремі проекти, пов’язані з екологізацією 
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виробництва, інвестуванням в розвиток людського капіталу, соціальним 

страхуванням, замкнутим циклом споживання  і т.п.; приватні особи – в процесі 

реалізації прав та свобод в рамках соціально відповідального споживання, 

суспільного контролю над державною економічною політикою, забезпеченням 

саморозвитку та самозабезпечення як найвищих пріоритетів моделі соціальної 

економіки. Матеріали дисертації також можуть бути використані у викладанні 

відповідних дисциплін у вищих закладах освіти економічного профілю. 

Основні положення, висновки та результати дисертаційного дослідження 

упроваджено у практичну діяльність Міністерства закордонних справ України 

(№201/36-919-1452 від 18.04.2019 р.), Посольства України в Королівстві Норвегія 

(№ 61220/18-830-335 від 16.04.2019 р.), Посольства України в Фінляндській 

Республіці (№61214/19-9100-431 від 16.04.2019 р.), Посольства України в 

Королівстві Данія (№61218/71//19-800-329 від 16.04.2019 р.), Посольства України у 

Королівстві Швеція (№61217/213-914-339 від 22.04.2019 р.), Асоціації експортерів і 

імпортерів «ЗЕД» (№01/04-05 від 24.04.2019 р.), Представництва “Abloy Oy” в 

Україні та інших країнах СНД (Фінляндія) (№59/04 від 15.04.2019 р.), а також у 

навчальний процес Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (№048-093 від 18.04.2019 р.) та науково-

дослідницьку діяльність Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація економістів-міжнародників» (№54 від 13.05.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

дослідженням. Подані до захисту наукові положення, висновки, розрахунки та 

рекомендації автор отримав самостійно. Із робіт у співавторстві у дисертації 

використано лише ті матеріали, які є результатом власних досліджень автора.  

Апробація результатів дисертації. Наукові положення й результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на кафедрі міжнародного бізнесу та 

Вченій раді Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, на конференціях, симпозіумах та круглих 

столах міжнародного та місцевого рівнів: Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених «Соціально-економічні напрямки розвитку регіонів в 
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контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції» (м.Херсон, 16-19.09, 2006 р. – 

акт про використання результатів науково-дослідної роботи); Міжнародна 

конференція молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м.Київ, 

18.10.2007 р., 22.10.2009 р.); Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку» 

(м.Сімферополь, 13.03.2009 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми 

та перспективи розвитку» (м.Київ, 26.03.2009 р.); Міжнародна науково-практична 

конференці «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської 

економічної інтеграції» (м.Одеса, 2.03.2010 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених «Шевченківська весна» (м.Київ, 23.03.2011 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Социальная политика: принципы и 

методы реализации в контексте мирового и отечественного опыта» (м.Сімферополь 

– Ялта, 3-5.11.2011 р.);  Міжнародна науково-теоретична конференція «Україна у 

міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи» (м.Київ, 

28.10.2011р.); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин (Світове господарство: глобальні і регіональні виклики» 

(м.Київ, 16.10.2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» 

(м.Київ, 15.10.2015 р.); Тренінг «Модель Європейського регіонального розвитку» 

(м.Київ, 21.06.2015 р.); Міжнародна наукова конференція «Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of Globalization» (м.Клайпеда, Литва, 

29.01.2016 р.); Науково-практична конференція «Системні та структурні виклики в 

сфері економіки та права України в умовах європейської інтеграції» (м.Київ, 

2.06.2016 р.);  Міжнародна прикладна та теоретично-дослідна конференція 

«Entrepreneurship Development as a National Economy Growth Factor» (м.Київ, 

16.11.2016 р.); Міжнародний симпозіум «Соціальна та економічна солідарність – 

український вимір» (м.Київ, 28.01.2016 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 
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29-30.03.2018 р.); Науково-теоретичний семінар «Суперечності структурної 

трансформації українського суспільства в умовах євроінтеграції та глобалізації» 

(м.Київ, 22.03.2018 р.); Міжнародна та практична конференція «Imperatives of Civil 

Society Development in Promoting National Competitiveness» (м.Батумі, Грузія, 13-

14.12. 2018 р.). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертації опубліковані у 40 

працях загальним обсягом 49,74 а.а.: одноосібна монографія (23,05 а.а.); дві 

колективні монографії (особисто автору належить 1,75 а.а.), серед яких одна – за 

кордоном (0,65 а.а.); 26 наукових статей, із них 15 – у наукових фахових виданнях 

Україні обсягом 8,9 а.а., шість – у наукових фахових виданнях України, що входять 

до міжнародних науко метричних баз даних, обсягом 4,97 а.а., три – у зарубіжних 

фахових виданнях обсягом 1,75 а.а., дві – у наукових виданнях України обсягом 0,6 

а.а.; два підручники у співавторстві (авторських – 6,5 а.а.) та 9 тез наукових 

доповідей обсягом 2,22 а.а.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний текст 

дисертації викладено на 407 сторінках, що містять 39 таблиць, 38 рисунків та 2 

формули. Список використаних джерел охоплює 444 найменувань та поданий на 44 

сторінках. Додатки займають 50 сторінок, на яких розміщено, крім текстового 

матеріалу, 27 таблиць 

. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВ 

 

1.1. Еволюція наукового дискурсу соціалізації як закономірності глобального 

економічного розвитку 

 

Людський капітал виступає, наразі, ключовим виробничим ресурсом та 

фактором сталого розвитку міжнародної спільноти, а в умовах дисбалансу 

економічного розвитку окремих країн світу його соціальна складова є ключовою 

детермінантою позиціювання країни, її самодостатності. Замість побудови чистого 

капіталізму з його виключно кількісно-вартісними показниками розвитку або 

соціалізму з утопічними моделями рівності сучасні концепції розвитку провідних 

країн світу базуються на соціально-ринкових моделях, метою реалізації яких є 

побудова соціальної економіки, що передбачає одночасне досягнення показників 

економічного зростання та розвитку суспільства в аспекті його етичних, моральних, 

освітніх, культурних, економічних складових. З огляду на історичні передумови, 

відмінності сучасного рівня розвитку, вихідних ресурсних можливостей, загального 

змісту та цілей реалізації даної концепції, методів досягнення результатів, підходи 

вчених до трактування самого терміну «соціальної економіки» та складових даної 

системи кардинально різняться.  

З метою формулювання універсального визначення та розробки загальної 

структури даної системи слід звернутись до еволюційних етапів формування і 

розвитку поняття соціальної, соціально-орієнтованої ринкової, солідарної і т.п. 

моделі економіки. 

Елементи соціалізації економічної політики держави у сучасному світовому 

господарстві мали місце впродовж всієї світової історії, зокрема Стародавнього 

Риму (аграрна реформа, яка мала на меті забезпечити безземельні общини землею, 

та хлібний закон, що гарантував місцевому пролетаріату безкоштовне отримання 

зерна з державних фондів) [59].  Певні елементи соціальної держави 
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прослідковуються й в Середні віки, коли соціальна політика базувалась на чотирьох 

основних інститутах: сім’я, церква, монарх та корпорація (сільська спільнота або 

ремісничий цех) [82, с.32]. 

Протягом XVI-XVIII ст. відбувається процес трансформації традиційних 

інститутів і формування нової моделі соціальної держави. За умови відсутності 

будь-яких інститутів соціального захисту держава вдавалась навіть до репресивної 

практики вирішення соціальних питань: «закони про жебрацтво», робітничі будинки 

з тюремними умовами життя та утримання, тощо [219]. Однак одночасно з ерою 

просвітництва постало питання про гуманізацію державної політики. В творах 

Т.Гоббса, Дж.Локка народ набув цінності, задоволення його інтересів стало метою 

державної політики; Т.Мор та Т.Кампанелла питання суспільної свідомості 

аналізують через призму побудови соціальної держави; у творах Ж.Руссо, А.Сен-

Сімона, Ш.Фур’є, Р.Оуена вже пропонуються конкретні кроки соціалізації 

державної політики, зокрема економічної. 

Загалом, своєрідну еволюцію формування соціальної складової в економічних 

теоріях можна представити наступним чином (табл.1.1.). 

Таблиця. 1.1. 

Еволюція формування соціальної складової 

 в економічних теоріях1 

Науковці Основні положення 

Концепція «соціальної держави» 

Р.Оуен Соціальна економіка – система економічних відносин, які дозволяють 

створити соціальні умови формування діяльності кожного індивіду в 

інтересах загального добробуту.  

Соціальний детермінізм як фактор впливу на формування індивіду та 

суспільства загалом. 

А.Сен-Сімон Соціальна держава – промислове суспільство з повною ефективною 

зайнятістю, рівномірним та справедливим розподілом доходів, 

державним плануванням економіки, мирним співіснуванням громадян 

на умовах побудови єдиних релігійних та суспільних цінностей. 

Ш.Фур’є Мета соціалізації економічної політики – реформування 

антисоціального капіталістичного суспільства з метою подолання 

подальшого розшарування суспільства та підвищення рівня загального 

добробуту. 

С.Сісмонді Державне втручання одночасно з активною соціальною політикою 

допомагає природним ринковим механізмам діяти гармонійно 

 
1 Сформовано автором 
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Продовження табл. 1.1. 

Ш.Жид Модель державного соціалізму, що передбачає втручання держави в 

економічні та соціальні відносини.  

Солідаризм – компроміс між економічним лібералізмом та соціальними 

доктринами. 

К.Маркс Вплив соціології на економіку та класову стратифікацію. 

Матеріальні механізми виробництва формують соціальну складову, що 

доводить беззаперечний зв’язок між соціальним та економічним. 

Л.Вальрас Прикладна та соціальна економічні теорії, що вивчають проблеми 

економічної ролі держави, її соціально-економічної політики, 

оподаткування та націоналізації.  

Позитивна теорія ринкового господарства. 

Дж.Мілль Дії законів виробництва та розподілу в будь-якому суспільстві залежать 

від його інституційної структури. 

К.Поланьї Соціальна економіка – процес виробництва, метою якого є не 

максимізація прибутку, а підтримка середовища життєзабезпечення, 

необхідного для людини як соц. елемента. 

Концепція «загального добробуту» 

Конфуцій Взаємозв’язок процвітання держави з багатством народу за умови 

державного управління на засадах доброчесності, високоморальності 

поведінки, справедливого винагородження та помірного 

оподаткування. 

Платон Основна ідея справедливої ідеальної держави – доброчинність, що 

об’єднує та врівноважує мудрість, мужність та стриманість (у 

споживанні, виробництві, розподілі та державному регулюванні). 

Р.Гасслер Держава добробуту – ідеальний утопічний сценарій, за якого вільні 

ринки на засадах саморегулювання можуть самостійно ефективно 

розподіляти ресурси, отримуючи додаткові позаекономічні ефекти. 

А.Сміт Суспільний добробут залежить від ефективної суспільної праці та 

ступеня задоволення суспільних потреб. 

В.Парето Оптимальне дотримання інтересів всіх членів суспільства в процесі 

встановлення ринкової рівноваги. 

А.Пігу Забезпечення суспільного добробуту через механізм перерозподілу 

доходів та обліку «зовнішніх ефектів», зокрема реалізації 

природоохоронних проектів в рамках державної економічної політики. 

О.Бем-Баверк Держава забезпечує максимальний суспільний добробут шляхом 

розвитку науки, освіти, захищаючи інтереси прийдешніх поколінь. 

Концепція суспільного розвитку інституціоналістів 

та неоінституціоналістів 

Т.Веблен Суспільство – цілісна система окремих соціальних груп людей, 

поведінка яких зумовлена соціально-економічними мотивами. 

Дж.Коммонс Соціальні конфлікти в рамках економічного розвитку. 

Р.Арон Концепція інституційного суспільства, в якому переважає велика 

промисловість та технологічний поділ праці. 

Ж.Еллюль Концепція «технологічного суспільства», основу якого становить 

техніка, автономна щодо суспільства, економіки та політики. 

Дж.Гелбрейт Техніка та технології ототожнюються із соціально-економічними 

структурами, а джерелом трансформаційних змін суспільства виступає 

наука, техніка та створення нових технологій. 

Р.Хейлбронер Модель тотально контролюючого економічну політику держави 

суспільства. 
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Продовження табл. 1.1. 

Й.Шумпетер Сталий розвиток капіталізму можливий тільки з врахуванням окрім 

економічних – ще й політичних та культурних факторів. 

Д.Белл Постіндустріальне інформаційне суспільство розвивається на основі 

суспільних знань та інформації, що визначають й економічні процеси. 

З.Бжезинський Соціальні конфлікти та шляхи їх усунення через збільшення доходів 

окремих членів суспільства. 

Теорія «технотронного суспільства». 

Ж. Фурастьє Автоматичне розв’язання всіх соціальних проблем завдяки утворенню 

“суспільства споживання», де переважає сфера послуг. 

Концепція соціальної солідарної економіки 

(економічна думка України) 

С.Подолинський Ідея «громадівського соціалізму», де національність – зручне 

угрупування для економічного самоврядування. 

А.Філіпенко Суть концепції солідарності на макрорівні полягає у створенні 

необхідних і достатніх передумов для реалізації сутнісних сил 

особистості, зокрема вільного доступу до ресурсів з метою розвитку 

підприємництва. 

А.Гальчинський Роль людини та людства в процесі глобальної економічної 

трансформації, нооеволюційних перетворень. 

Соціалізація економічних досліджень Нобелівських лауреатів 

Ф.Хайек  

(1974) 

Критика надмірної соціальної складової державної політики, що 

призводить до знищення свободи індивідуалізму та демократії, 

усталення тоталітаризму. 

М.Фрідман 

(1976) 

Розподіл функціональних обов’язків в концепції корпоративної 

соціальної відповідальності: бізнес зацікавлений виключно в 

ефективному використанні інвестованих грошових засобів, а держава 

виступає регулюючим органом реалізації процесу соц. забезпечення 

населення. 

Є.Рот, Л.Шеплі 

(2012) 

Справедливий розподіл ресурсів між споживачами здійснюється за 

умови поєднання принципу свободи ринку та регуляторної державної 

політики. 

Ж.Тіроль  

(2014) 

Державне сприяння формування принципів солідарності та 

справедливості функціонування ринку.  

А.Дітон  

(2015) 

Співвідношення категорій здоров’я населення з рівнем багатства та 

бідності, загального добробуту та економічного розвитку. 

 

Витоки сучасних підходів до розуміння та побудови моделей «соціальної 

економіки» датуються XVIII ст. Спочатку вони були представлені філософськими та 

ідеологічними дискусіями й пошуками концепції нової «соціальної економіки», де б 

встановлювався демократичний контроль суспільства над капіталом з метою 

обмеження негативних наслідків впливу механізму вільного ринку на життя 

суспільства. Учасниками даної дискусії були соціалісти-утопісти та 

основоположники кооперативної філософії Р.Оуен, А.Сен-Сімон, Ш.Фур'є і 

П.Прудон [170, с.29-30]. 
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Альтернативно існуючій, система соціально-орієнтованої економіки Р.Оуена, 

його соціальний детермінізм виступає фактором впливу на формування індивіда та 

суспільства загалом, є одним з головних елементів його реформаторської ідеології, 

важливим інструментом мобілізації людей для проведення соціально-економічних 

перетворень, своєрідним ресурсом для переконання людей в необхідності побудови 

нової системи соціальної економіки. 

Соціальна економіка, за визначенням Р.Оуена, є системою економічних 

відносин, які дозволяють створити соціальні умови формування такого «характеру 

кожного індивіду, який він повинен мати в інтересах та задля добробуту всіх» [116, 

с.83].  

Ідеї Р.Оуена, як і більшості соціалістів того часу, вважаються утопічними, 

повними протиріч та непослідовними через незрілість класових відносин та 

практично доведену нежиттєздатність окремих реалізованих проектів в даній сфері. 

Однак, в рамках дослідження витоків теорій «соціальної економіки» та розуміння її 

сучасної суті важливим є  врахування умов, виходячи з яких ранні соціалісти-

утопісти прийшли до розуміння необхідності побудови нової соціально-економічної 

системи, а саме погіршення економічного стану, зростання рівня безробіття та 

бідності, нерівномірний розподіл доходів, розшарування суспільства тощо. Схожість 

вихідних даних з сучасними світовими економічними тенденціями розвитку є 

показовою. До того ж, важливим елементом моделі «соціальної економіки» Р.Оуена 

було розуміння солідарності між грошима та прибутком, дослідження 

кооперативних асоціацій та вивчення промислового виробництва. Досить довго 

промислове виробництво розглядалося лише як джерело національного багатства. 

Однак, важливими наслідками його інтенсивного розвитку стали політичні та 

моральні аспекти, що здійснювали негативний вплив на соціально-економічний 

розвиток. Індивідуалістичний та егоїстичний характер отримання і розподілу 

доходів внаслідок розвитку промисловості заперечував ідеям суспільного добробуту 

та благополуччя окремих індивідів. Держава з її регулюючими функціями повинна, 

на думку Р.Оуена, нівелювати подібний негативний вплив, сприяючи створенню 

кооперацій, асоціацій, профспілкових рухів, що, наразі, є частиною концепції 
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соціального партнерства та системи соціальної економіки, зокрема. У соціальній 

економіці держава зобов’язана забезпечувати постійну зайнятість населення, суттєве 

вдосконалення особистих якостей індивідів, покращення умов їх життя, скорочення 

видатків виробництва та створення ринків, що відповідають сучасному стану 

розвитку економіки [10].  

На думку ряду дослідників, Р.Оуен став, по суті, автором моделі сучасної 

соціальної держави – системи державних заходів та структур, які захищають 

соціальні права робітників та найбільш вразливих верств населення, а також 

знижують рівень соціального розшарування суспільства за допомогою правових 

гарантій та шляхом перерозподілу засобів і ресурсів через державні та суспільні 

структури [210]. 

Слід зауважити, що за таких виключно бюрократичних функціональних ролей 

держави соціальна економіка є більш регулюючим інститутом подолання певних 

суспільних проблем, зокрема економічних, але жодним чином не являє собою 

цілісної системи держави соціального добробуту, яка б вдало інтегрувала фактор 

соціального в капіталістичне, ринкове, як і не є соціалістичним суспільством, що 

має функціонувати на умовах однорідності суспільства, відсутності його майнового 

розшарування.  

Таким чином, можна вважати, що перші прояви соціальної економіки виникли в 

результаті промислової революції в найбільш розвинутих країнах Європи 

(починаючи з кінця XVII ст.), наслідками якої стали не лише розвиток суспільства 

та економіки, а й суттєва трансформація існуючих трудових відносин, що значною 

мірою призвело до розшарування суспільства,  збагачення меншості та значного 

погіршення матеріального стану більшості. За таких умов нова соціальна доктрина, 

яка знайшла свій вияв у великій кількості ідей, починаючи від утопічного соціалізму 

й закінчуючи анархізмом, була покликана вирішити проблеми бідності та 

незахищеності працюючих. Основний принцип соціальної економіки базується на 

тому, що інтереси людей та суспільства повинні ставитись вище за капітал; проявом 

реалізації таких інтересів стали самоорганізовані об’єднання працюючих (першу 
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подібну групу створили в 1844 році наймані працівники текстильної промисловості 

(м.Рочдел, Великобританія)). 

А.Сен-Сімон, вивчаючи суспільство, державу та економіку через призму 

еволюційного розвитку, розробив власний план створення раціонального та 

справедливого соціалістичного суспільства, яке б було взаємовигідним для 

переважної більшості населення країни. Соціалістичне суспільство, на думку Сен-

Сімона, має базуватися на економічному розвитку та суспільній рівності. Для 

організації суспільства майбутнього досить важливим є правова організація 

діяльності держави. На перше місце ставиться суспільство матеріального добробуту 

та ідею процвітання, достатку переважної більшості членів громади, що, в свою 

чергу, стане запорукою миру, порядку, викорінення злочинності, переворотів, криз 

тощо [178]. Його модель соціальної держави являла собою промислове суспільство з 

повною ефективною зайнятістю, рівномірним та справедливим розподілом доходів, 

державним плануванням економіки, мирним співіснуванням громадян на умовах 

побудови єдиних релігійних та суспільних цінностей. Кожна країна мала являти 

собою асоціацію, об’єднання ж таких асоціацій дозволило б створити єдину 

ефективну світову економічну систему.  

Однак, реалізуючи ідею «суспільного добробуту», Сен-Сімон не наголошує на 

повній рівності й не відмовляється від принципу ієрархії (виробничої, 

адміністративної, релігійної).  Перехід же до ідеальної в його розумінні промислової 

системи має здійснюватися представниками не злиденних класів, які найбільше 

потребують захисту та змін, а носіями ідеї суспільного добробуту (зусиллями 

правлячих кіл (підприємців, банкірів, юристів тощо)). 

Загалом, система поглядів автора на соціальну економіку досить багатовекторна 

та неоднозначна, частково містить елементи соціалізму, консерватизму та 

лібералізму, а основною метою визначає реорганізацію суспільства задля загального 

добробуту. 

Критикуючи ліберально-демократичний устрій держави, він віддав перевагу 

підпорядкуванню політичних інститутів адміністративній владі, на основі чого 

розробив модель управління суспільством за зразком виробничого управління, 



41 

 

відстоюючи жорстку централізовану модель менеджменту. Гармонія соціальних 

відносин в державі повинна досягатись за допомогою моралі «братерства» всіх 

людей, тому невід’ємним елементом державної соціально-економічної політики має 

бути пошук єдиного принципу суспільних інтересів та загального добробуту. 

Багато вартих уваги думок щодо побудови майбутнього соціального суспільства 

належать Шарлю Фур’є. Саме соціальна філософія Фур’є стала в подальшому 

основою історичного матеріалізму К. Маркса та Ф. Енгельса. В його творах 

розглядається широке коло соціальних, економічних, морально-етичних, 

педагогічних та інших проблем. Аналізуючи соціальну складову в системі 

державного устрою та регулювання Фур’є жорстко критикував капіталістичне 

виробництво як антисоціальне, роздроблене. Єдиною метою буржуазного 

виробництва було отримання додаткового прибутку, а не задоволення потреб 

суспільства. Тому постійною рисою капіталізму став антагонізм інтересів між 

індивідуальними виробниками товарів та суспільством. Конкуренція між 

підприємцями слугувала не на користь суспільству, а руйнувала його, створюючи 

анархію виробництва, хаос та сприяючи жорсткій експлуатації найманих 

працівників. Антисоціальність капіталістичного суспільства підтверджувалась 

зростанням розриву між багатством та бідністю, подальшим розшаруванням 

суспільства.  

Праця, її організація та продуктивність повинні стати першочерговими 

визначальними факторами устрою добробуту суспільства. З метою досягнення 

одночасно високої продуктивності праці, задоволення інтересів та потреб населення 

й створення загального добробуту держава в рамках власної регуляторної та 

економічної політики має не лише забезпечити суспільство та економіку достатньою 

кількістю економічно ефективних робочих місць, а й забезпечити виконання умов, 

при яких праця є нормальною умовою життєдіяльності людини, джерелом радості та 

задоволення її інтересів і потреб. За умов же антисоціального капіталістичного 

суспільства, на думку Фур’є, всі, хто в змозі позбутися праці, яка стала ознакою 

експлуатації та страждань, позбуваються її, оскільки праця мілкого власника – 

землероба, ремісника, підприємця – це неперервна боротьба з конкурентами, 
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відсутність забезпеченості, залежність. В той же час праця найманого робітника є 

ще важчою й не приносить йому жодного задоволення [4]. 

На відміну від попередників Фур’є пропонує конкретні шляхи реформування 

суспільства та соціалізації економічної політики держави шляхом її гармонізації, 

зокрема шляхом створення приватних асоціацій, які б об’єднували групи сімей для 

спільної праці, харчування, відпочинку і т.д. В таких асоціаціях праця з часом має 

втратити риси капіталістичної найманої праці. Гарантуючи населенню отримання 

мінімально необхідного доходу, праця має набути рис добровільної діяльності, що 

дає змогу самореалізовуватися. Позитивне сприйняття праці гарантуватиме 

підвищення її продуктивності, що, в свою чергу, є основною створення загального 

добробуту та багатства. Навіть за умови збереження економічної нерівності «багаті 

володіють повним та забезпеченим щастям лише відповідно з гарантіями надання 

певних засобів для існування та насолоди для бідних верств» [179], а конкуренція 

контролюється суспільством, здійснюються соціальні роботи, тощо.  

Утопічні системи, створені А.Сен-Сімоном та Ш.Фур’є, хоча й мають ряд 

відмінностей, характеризуються однією важливою рисою – вони представляють 

систему соціалістичного суспільства з певними обмеженнями, зокрема збереження 

приватної власності, підпорядкованої інтересам колективу,  та нетрудового доходу.  

Представник т.з. економічного романтизму С.Сісмонді намагався вирішити 

соціальні проблеми без знищення капіталізму та індивідуальної ініціативи, 

наполягаючи на тому, що державне втручання в господарське життя допоможе 

природним ринковим силам діяти більш гармонійно. Він одним з перших вказав на 

необхідність проведення державою активної соціальної політики, виступив з 

програмою соціальних реформ, для проведення яких необхідними були 

впровадження соціального забезпечення робітників за рахунок підприємців; 

забезпечення участі найманих робітників у прибутках підприємств; створення 

грошових фондів, які б захищали робітників у період безробіття, інвалідності, 

старості (прообраз механізмів соціального захисту); обмеження робочого дня та 

встановлення мінімальної заробітної плати тощо [186].  
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Наприкінці ХІХ ст. французький економіст Ш.Жид, один із засновників 

«Суспільства народної економіки» у Франції, особливу увагу приділяв дослідженню 

концепції соціальної економіки, виділивши поняття «державного соціалізму», що 

передбачав втручання держави в економіку та соціальні відносини [69]. 

Солідаризм автор розглядає як середню лінію, своєрідний компроміс між 

економічним лібералізмом та соціалістичними доктринами. Споживча кооперація в 

рамках солідаризму мала реалізуватись одночасно з заходами примусової державної 

солідарності (прообразом державного соціалізму) та прогресивним оподаткуванням 

доходів. 

В умовах соціальної економіки мали б виникати соціальні видатки, реалізовані 

за рахунок сплати багатими «соціального боргу» тим, хто не досяг успіху в 

солідарності вільної конкуренції. Соціальні видатки здійснюються на гарантування 

державою в рамках соціально-економічної політики мінімуму засобів існування для 

кожного, на охорону праці, профілактику інфекційних захворювань, страхування 

робітників та підтримку безкоштовної системи освіти. 

Загалом, обґрунтування Ш.Жидом ідей соціальної економіки було зроблено в 

багатьох книгах та публічних виступах, зокрема доповіді на Всесвітній виставці в 

Парижі в 1900 році [296]. 

На відміну від утопістів-соціалістів роботи та теорії К.Маркса [403], одного з 

засновників соціального напрямку економічної науки, об’єднані здебільшого 

поняттям марксизм і зосереджені на перетині таких об’єктів дослідження, як 

суспільство, економіка та політика. Маркс сприймає суспільний прогрес та 

створення загального добробуту через призму класової боротьби. Поняття 

діалектичного матеріалізму фокусується на класовій боротьбі між правлячим та 

економічно слабшим, незахищеним робочим класом, в результаті чого капіталізм як 

економічна система мала, на його думку, поступитися соціалістичному устрою. 

К.Маркс був одним з перших, хто визнавав вплив соціології на економіку та 

класову стратифікацію. Саме відчуження робітників від власної робочої сили та 

результатів її використання виступають основними, на думку автора, причинами 

економічних та соціальних криз. 
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В класичній марксистській теорії в рамках вивчення соціальної та солідарної 

економіки саме поняття солідарність розглядається як солідарність представників 

робочого класу, в основі якої лежить поєднання інтересу окремого працівника з 

інтересами робочого класу в цілому. Тобто основним об’єктом управління в даному 

випадку мало стати відчуття кожного окремого працівника в своїй важливості, 

економічному впливі, ефективності праці в процесі створення загального 

суспільного добробуту, побудові соціальної економіки.  

В процесі еволюції соціал-демократичних партій та робітничих рухів на зміну 

класовій складовій соціальної економіки приходять принципи етики, альтруїзму, 

прийняття відмінностей та взаємозалежностей. Замість побудови соціалізму 

революційним шляхом в сучасній соціал-демократичній концепції солідарної та 

соціальної економіки акцент ставиться на створення відчуття суспільної єдності, 

соціальної інтеграції та розподілі економічних ризиків, а замість абсолютизації 

принципу колективізму – на визнанні першості індивідуальної свободи над 

колективною солідарністю [412]. 

Зв’язок соціального та економічного є очевидним; активними силами, які беруть 

участь у процесі формування соціальної складової, є матеріальні механізми 

виробництва, а рушійними силами класової боротьби як соціально-економічного 

процесу виступають людське пізнання, свідомість, зайняті оцінкою матеріальних 

результатів виробництва. І на практиці в процесі економічного розвитку такої 

соціальної боротьби навряд чи можна було б уникнути [433].  

Навряд чи можна погодитись з марксистським уявленням про класову боротьбу 

як одного з необхідних методів соціального прогресу. Однак, шляхом емпіричного 

узагальнення схеми соціального процесу, класову боротьбу можна визнати 

другорядним побічним фактором стимулювання соціально-економічного розвитку.  

Ще одним прихильником ідеї соціальної економіки був Л.Вальрас, в роботах 

якого знайшли відображення проблеми економічної ролі держави, її соціально-

економічної політики, оподаткування та націоналізації. Автор запропонував 

загальну структуру системи економічних наук, до складу якої було включено чисту, 

прикладну та соціальну економічну теорію.   
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Чиста економічна теорія, представлена позитивною теорією ринкового 

господарства, основною метою дослідження визначала формування цінності в 

умовах досконалої конкуренції та вивчення моделі загальної економічної рівноваги. 

При цьому чиста економічна теорія є лише фундаментальною частиною економічної 

теорії, виявляючи її позитивні закони, управляючи виробництвом в системі, де 

домінує принцип корисності.  

Прикладна економічна теорія, представлена нормативною теорією розподілу, 

вивчає фундаментальні проблеми суспільного виробництва, ґрунтуючись на 

припущенні, що національне багатство має бути добре збалансованим та 

справедливо розподіленим з метою уникнення можливості занепаду морально-

етичної культури суспільства та економічного безладу. Основним об’єктом 

дослідження прикладної економічної теорії були принципи формування економічної 

політики держави. Прикладна теорія була розділена на дві частини: етику, яка 

вивчала відносини між людьми, та технологію, що вивчала відносини між людиною 

та природою [435].  

Соціальна економічна теорія, представлена прикладною теорією або теорією 

політики, аналізує різноманітні способи та форми привласнення багатства. 

Ґрунтуючись на тому, що теорія власності – це, головним чином, наука моралі, 

вчений стверджував, що соціальна економіка є наукою, спрямованою на розподіл 

суспільного багатства, основною метою котрої є намір «віддати кожному те, що 

йому належить» [30]. Таким чином, в соціальному аспекті економічна теорія має 

займатися питаннями розподілу з врахуванням справедливості. Фактично в цьому 

припущенні Вальрас наслідував концепцію Дж.Ст.Мілля, відповідно до якої закони 

виробництва носять об’єктивний характер та в будь-якому суспільстві діють 

однаково, а закони розподілу залежать від інституційної структури суспільства, яке 

в кожній державі унікальна. В його теорії це означало, що, якщо виробництво 

реалізується за принципом корисності, то розподіл – за принципом справедливості. 

Саме тому Вальрас заперечував можливість повного невтручання держави в умовах 

ринкової економіки – держава має втручатися в ті сфери, з якими ринок самостійно 

не в змозі справитись – слідкувати за грошовими оборотами, обмежувати 
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спекуляцію, монополію, до створення якої схильні підприємці в умовах реального 

господарства, забезпечувати соціальні гарантії економічно слабким прошаркам 

суспільства і т.п.   

Заслуговують на увагу й погляди на соціальні аспекти економічної теорії, 

висловлені американським економістом К.Поланьї [122, с.501], який розглядав 

економіку з одного боку як «науку про ефективність», а з іншого – науку про 

господарство в межах того фізичного середовища, в умовах якого можливе 

існування людини. Наслідуючи Арістотеля, К.Поланьї розглядає економіку як 

процес виробництва, метою якого є не максимізація прибутку, а підтримка 

середовища життєзабезпечення, необхідного для людини як соціального елемента. В 

такому разі ефективність, продуктивність, раціональність економіки та виробництва 

необхідно в першу чергу вимірювати тим, наскільки ефективно підтримується 

необхідна соціуму система життєзабезпечення, а не кількісним вираженням 

отриманого додаткового доходу.  

Отже, економічна система в усіх суспільствах є природно інтегрованою в ширшу 

соціальну систему, функціонує в її рамках та враховує її специфічні передумови. 

Економіка – «процес інституційної взаємодії з природним оточенням», який 

повинен розвиватись, враховуючи реалізацію таких соціальних проектів, як освітні, 

військові, релігійні тощо. 

Наразі умови функціонування ринкової економіки мають бути переглянутими з 

врахуванням глибшої соціалізації, суспільної інтеграції. В даному разі саме ринкова 

економіка має трансформуватись під вимоги соціальних інститутів, а не навпаки 

[123]. 

К.Поланьї одним з перших американських економістів продемонстрував 

необхідність аналізу економічних інститутів суспільства в контексті всієї соціальної 

системи, а категорії взаємності, перерозподілу та обміну розглядає як форми 

інтеграції суспільства [122]. При цьому він підкреслює, що ринковий обмін може 

здійснюватись не лише з метою максимізації корисності, але й як соціальний акт 

обміну дарами або прояву доброї волі з метою підтримання соціальних структур, 

відносин співробітництва та попередження конфліктів. Подібні різновиди обміну 
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без гарантій еквівалентної компенсації затрат характеризуються поняттям 

реципрокності – невід’ємним елементом концепції соціальної та солідарної 

економіки. Шляхом реципрокності здійснюється й функція перерозподілу, таким 

чином інтегруються всі етапи господарської діяльності [171]. При цьому 

реципроктна взаємодія відрізняється від класичного перерозподілу відсутністю 

ієрархії між учасниками обміну та передбачає рівномірний розподіл влади між 

членами симетрично організованої структури [170]. 

Окрему увагу в рамках вивчення еволюції соціальної складової в економічних 

теоріях доцільно приділити існуючим концепціям добробуту як моделей організації 

державного економічного устрою та суспільної структури.  

Ще Конфуцій, пов’язуючи процвітання держави з багатством народу, закликав 

управляти державою на засадах доброчинності, високоморальної поведінки, не 

обтяжуючи населення тяжкими податками та повинностями. Попереджаючи 

виникнення концепції «соціальної економіки» в її сучасному вигляді мислитель 

значну увагу приділяв соціально-економічним аспектам державного управління, 

зокрема турботі про народний добробут, забезпечення соціальної стабільності, 

залучення населення до громадських робіт тощо. 

Подібно до цього в соціально-економічній концепції «ідеальної держави» 

Платона, представленої у праці «Держава», вихідним положенням є ідея 

справедливості – ідеальної доброчинності, котра об’єднує та врівноважує мудрість, 

мужність та стриманість.  

Загалом, держава добробуту, на думку Р.С. Гасслера, є новітнім феноменом, 

соціальні та економічні витоки якого знаходяться в минулому. «В свій час 

економісти виявили, що лише за певних, досить нереалістичних умов вільні ринки 

на засадах саморегулювання можуть самостійно ефективно розподіляти ресурси. 

Довести, що вільні ринки зможуть отримувати додаткові позаекономічні ефекти, не 

вдалося. Не існує жодних гарантій пропорційного розподілу доходів, протидії 

інфляції та створення суспільних благ, отримання морального задоволення 

учасниками ринку виключно за умови їх саморегулювання. Таким чином, 

формування держави добробуту здійснюється двома етапами: забезпечення 
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населення засобами до існування шляхом гарантування свободи торгівлі на 

першому етапі та коректуючий вплив в подальшому на ринкові механізми з метою 

справедливого перерозподілу доходів [250, с.33].  

Засновником економічної теорії добробуту вважається А.Сміт, який в праці 

«Дослідження про природу та причини багатства народів» встановив залежність 

суспільного добробуту від ефективності суспільної праці та ступеня задоволення 

суспільних потреб, визначив джерела доходів основних класів суспільства – 

робітників, підприємців і землевласників та досліджував механізми перерозподілу 

доходів у суспільстві [192, с.26]. 

Окрім того, вивченням соціальної складової економічної теорії добробуту 

займалося багато економістів, зокрема: А.Маршалл, Р.Тітмус, Е.Хансен, Г.Мюрдаль, 

П.Самуельсон, В.Парето, А. Пігу та інші.  

Так, В.Парето акцентував увагу на питаннях оптимального дотримання інтересів 

всіх членів суспільства в процесі встановлення ринкової рівноваги, оскільки 

загальний ефект не гарантує виграшу для кожного члена спільноти. Проблема 

ефективності розподілу економічних благ тісно пов’язана з аспектами 

справедливості. Безсумнівно, для будь-якого члена суспільства нерівномірність 

розподілу доходів та доступу до ресурсів є досить вагомим фактором, ознакою 

соціальності. 

А.Пігу в роботі «Економічна теорія добробуту» [118] розробив певний 

інструментарій забезпечення добробуту, в основі якого лежали спеціальні функції 

держави в рамках провадження економічної політики, відповідно до яких уряд має 

забезпечувати не лише максимізацію суспільного добробуту через механізми 

перерозподілу доходів та облік «зовнішніх ефектів», але й розвиток 

фундаментальної науки, освіти, реалізацію природоохоронних проектів, захист 

«інтересів майбутнього».   

В центрі даної теорії стоїть поняття національного доходу як чистого продукту 

суспільства; сукупності матеріальних благ та послуг, які реалізовуються на ринку. 

Даний показник є одночасно виміром ефективності виробництва та суспільного 

добробуту. Подібний підхід до добробуту ґрунтується на домінанті загального, а не 
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одиничного. Тобто основною метою дослідження його результату є не 

індивідуальний ефект, а загальний – основний вихідний фактор соціальної 

економіки. В рамках даної концепції поняття індивідуального добробуту ширше за 

суто економічні його аспекти і включає такі складові, як: характер роботи, стан 

навколишнього середовища, соціальні аспекти – взаємовідносини з іншими людьми, 

суспільне становище, житлові умови, суспільний порядок та безпеку. Кожним з 

даних аспектів людина може почувати себе більш-менш задоволеною. На даному 

етапі розвитку економічної науки всі ці характеристики об’єднані поняттям “якості 

життя». Однак, визначення якості життя є досить комплексним, складним і 

неоднозначним, оскільки неможливо повною мірою виміряти корисність. Автор 

підкреслював, що розміри національного доходу (дивіденду) не відображають рівня 

суспільного добробуту, оскільки більшість елементів якості життя, хоча й не мають 

грошового виразу, але виступають реальними факторами добробуту. Тому можливі 

ситуації зростання рівня суспільного добробуту за незмінного рівня економічного 

добробуту (виключно рівня матеріальних статків). На загальний рівень добробуту як 

симбіозу економічного та соціального у А.Пігу впливає не лише величина 

національного доходу, а й принципи його розподілу. Ґрунтуючись на законі спадної 

граничної корисності автор передбачав, що передача частини доходу від багатих до 

бідних збільшить суму загального добробуту. Виходячи з даної тези А.Пігу 

розробив власну теорію оподаткування та дотацій, де основним принципом 

оподаткування є принцип найменшої сукупної пожертви, тобто рівність граничних 

пожертв для всіх членів суспільства, що відповідає системі прогресивного 

оподаткування [118]. Обґрунтовуючи систему прогресивного оподаткування, яка б 

мала вирівняти завдяки податкам розмір доходів, що розподіляються, А.Пігу 

виходив з гіпотези про однаковість індивідуальних функцій корисності від доходу. 

Відповідно до даної гіпотези велика податкова ставка на високі доходи означає 

приблизно ті ж втрати корисності для населення з високим рівнем доходів, що й 

менша податкова ставка – для населення з низьким рівнем доходів. Дану тезу 

підтверджує другий закон Госсена, відповідно до якого максимум корисності 

досягається за умови рівності граничних корисностей в розрахунку на останню 
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використану грошову одиницю (в даному випадку – одиницю перерозподіленого 

доходу).  

Разом з проблемами розподілу А.Пігу розглядає й питання про співвідношення 

економічних інтересів суспільства та індивіда. Подібно Г.Сіджвіку, який вивчав 

конфліктність приватних та суспільних інтересів, він намагався знайти теоретичні 

основи для вирішення подібних конфліктів. У автора розмір валового національного 

доходу не повною мірою відображає рівень суспільного добробуту, оскільки 

реальними факторами добробуту також виступають стан навколишнього 

середовища, форми відпочинку працівників і т.п., тому можлива зміна рівня 

суспільного добробуту при незмінному рівні економічного добробуту. Саме тому 

доцільно аналізувати ситуацію, коли діяльність підприємства та споживача мають 

«зовнішні ефекти» (наприклад, забруднення довкілля в результаті промислової 

діяльності підприємств), що не мають грошового виразу, але, тим не менш, 

впливають на добробут.  

Дивергенція між приватними та суспільними видатками та отриманим зиском 

виступає ключовим поняттям концепції автора. В тому випадку, коли гранична 

суспільна вигода перевищує граничну приватну, держава має субсидіювати 

виробництво даного товару. Коли ж граничні суспільні видатки вище за граничні 

приватні, держава має додатково оподаткувати економічну діяльність, пов’язану з 

додатковими суспільними видатками (наприклад, викиди диму в результаті 

промислової діяльності), щоб понесені приватні видатки та ціна товару відображали 

б в майбутньому розмір цих видатків.   

Таким чином, максимізація суспільного добробуту у Пігу передбачає не лише 

систему прогресивного оподаткування доходів, але й вимір так званих «зовнішніх 

ефектів» та організацію перерозподілу грошових засобів через механізм державного 

бюджету. Тобто в даній моделі при розрахунку показників добробуту серед іншого 

мають враховуватися й розходження між граничними приватним та суспільним 

продуктами, а побічні негативні наслідки економічної діяльності мають обкладатись 

податком, що в подальшому отримало назву «оподаткування в дусі Пігу». 
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Окремої уваги заслуговує теорія майбутніх благ О.Бем-Баверком. Автор дійшов 

висновку, що людська можливість передбачення та оцінки майбутніх благ є 

недосконалою, особливо що стосується масштабних інвестиційних проектів з 

довготривалим терміном окупності (наприклад, інвестиції в освіту) та неекономного 

використання природних ресурсів. Це доводить, що система вільного ринку 

породжує конфлікти не лише між приватними та суспільними інтересами, а також й 

всередині суспільного інтересу – між перевагами поточного моменту та інтересами 

прийдешніх поколінь. Тому саме держава має не лише забезпечити максимізацію 

суспільного добробуту через механізм перерозподілу доходів та урахування 

«зовнішніх ефектів», але й забезпечити розвиток фундаментальної науки, освіти, 

реалізовувати природоохоронні проекти, захищаючи інтереси прийдешніх поколінь 

[1]. 

Розглядаючи еволюцію теорій добробуту важливо приділити увагу питанням 

оцінки та порівняння добробуту людей, що є досить складним завданням для 

практичного втілення тих чи інших моделей соціальної політики держави. Існуючі 

уявлення про індивідуальний добробут в конкретний історичний період 

визначається офіційними та науковими критеріями, нормами та нормативами такої 

соціально-економічної категорії, як якість життя [208, с.22].  

Теоретичним постулатом доктрин добробуту є об’єктивний характер 

підвищення ролі держави в соціальній сфері індустріального суспільства, метою 

якого виступає не лише боротьба зі злиднями, а й підвищення рівня добробуту 

всього населення. Природа державної соціальної політики в умовах розвинутого 

індустріального суспільства закономірно змінюється, її основний фокус зміщається 

з захисту економічно пасивного, обездоленого населення на все суспільство, 

піклуючись про національний добробут [341]. Подібний вектор державної політики 

передбачає реалізацію цілого комплексу соціально-захисних заходів. Таким чином, 

можна стверджувати, що держава загального добробуту є певним чином 

теоретичною та практичною моделлю соціального порядку, в якому здійснюється 

широкий комплекс програм соціальної допомоги непривілейованим прошаркам 

населення. 
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В той же час, держава загального добробуту визначається з позиції 

справедливого розподілу та забезпечення добробуту кожного члена суспільства 

[211], а соціальна держава виступає «правовою демократичною державою, що 

проводить сильну соціальну політику та розвиває вітчизняну соціальну ринкову 

економіку, спрямовану на стабільне забезпечення високого життєвого рівня та 

зайнятості населення, реальну реалізацію прав та свобод громадян, створення 

сучасних та доступних усім громадянам систем освіти, охорони здоров’я, культури, 

соціального забезпечення та обслуговування, підтримки малозабезпечених 

прошарків населення» [195]. 

Отже, державою добробуту є комплекс економічних, фінансових, соціальних 

інститутів держави, що здійснюють регулювання економічної та соціальної сфер з 

метою забезпечення повної зайнятості, високого рівня доходів та стабільних цін, а 

також реалізують програми соціальної допомоги мало захищених верств населення. 

Загалом, доктрини держави загального добробуту та соціальної економіки 

більшою мірою присвячені аналізу та узагальненню ролі сукупності соціальних 

інститутів, покликаних забезпечити всіх членів суспільства соціальними правами на 

трудові доходи за допомогою їх перерозподілу на основі механізмів суспільної 

солідарності. 
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1.2. Теоретичні аспекти формування соціальної людини в економічних 

моделях світогосподарського розвитку 

 

Соціалізація як основа сучасного економічного дискурсу охоплює всі ключові 

категорії економічної науки, такі як виробництво, споживання, капітал, праця, 

вартість, цінності, потреби, блага, багатство і т.д.  

Багатство у всіх його формах, кількість вироблених та спожитих благ, створені 

та нагромаджені цінності є виразниками ефективності економічної діяльності; 

виробництво, споживання, заощадження виступають її методами; власність – у всіх 

її проявах (на працю, матеріальні та нематеріальні активи), типах (суспільна, 

приватна, змішана) та видах (земельна, промислова, інтелектуальна) – створює 

основу реалізації господарської діяльності. Однак ключовим об’єктом виступає 

людина як рушійна сила розвитку, його мотивуючий фактор, інструментарій та 

кінцевий споживач (рис.1.1.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Місце категорії «людина» в економічній теорії2 

 

 
2 Сформовано автором 
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Економічні теорії, як і сама економічна діяльність, створюються людиною і 

заради людини. Розглядаючи місце категорії «людини» в економіці як ключового 

виразника соціалізації економіки, доцільно виокремити три її виміри – людина як 

суб’єкт, об’єкт та головний ресурс економічних перетворень. Дослідження людини 

як економічного суб’єкту зводиться до теорій економічної людини, що вивчають 

мотиви, стимули її діяльності, сфери їх впливу на економіку; як об’єкту економічної 

науки – людина оцінюється з призми ступеня врахування її інтересів в процесі 

побудови економічної моделі (її соціалізація, людино-орієнтація і т.п.); як головний 

ресурс людина виступає об’єктом вчень менеджменту людських ресурсів, теорій 

інвестування в людський капітал, основною метою яких є їх активізація, підвищення 

продуктивності використання з врахуванням мотивів та стимулів діяльності та 

ефектів впливу на економіку країни загалом, . 

Концепції «економічної людини». Принципом економічної поведінки, 

основним мотивом трудової діяльності переважної більшості людей епохи 

первісного ладу були позаекономічні стимули – страх, насильство; невелика ж 

кількість обраних здійснювали надмірне варварське споживання, не ґрунтуючись на 

засадах цілеспрямованої матеріальної вигоди та не відчуваючи непорушну для них 

економічну свободу (суспільні устрої були сталими, базувались на принципах 

жорсткої кастовості, спадковості, рабовласницькому ладі, і т.п.), сформовані 

законами природного порядку. 

  Економічна думка Стародавнього світу, що представлена переважно 

філософськими трактатами, започаткувала концепцію «моральної людини» в 

економіці. Зокрема, Конфуцій ідеал людини ототожнював з законослухняним 

громадянином, якого не потрібно присилувати коритись владі. На засадах моральної 

філософії мудрий правитель повинен управляти народом з допомогою моральних 

законів.  

Популярні за часів Середньовіччя економічні єресі активізувати питання 

вивчення мотивів та виокремлення основних факторів стимулювання економічної 

поведінки. Дотримуючись загальних ідей концепції «моральної людини» Ж.Кальвін 

проголошував саме розуміння людиною необхідності та значущості її трудової 
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діяльності як визначальний стимул до праці. Праця визначалась найдостойнішою 

справою, яка веде до спасіння. Зростання її продуктивності досягалось через 

активізацію підприємницької діяльності, заснованої на особистій ініціативі та 

активності кожного індивіда. Таким чином, сам феномен праці як життєвого 

принципу та цінності визначав морально-психологічні стимули економічної 

поведінки, відсуваючи на задній план виключно бажання збагачення та наживи. 

Англійський філософ Т.Гоббс пов’язував психологічні стимули людської 

діяльності з прагненням отримання засобів для забезпечення себе додатковими 

благами. Причиною людської діяльності слугє, на його думку, «та обставина, що 

людина прагне не до того, щоб отримати насолоду один раз, а до того, щоб 

назавжди забезпечити задоволення своїх майбутніх бажань» [41, c.68].  

  Концепція «економічної людини», сформульована вперше А.Смітом, визначає 

особистісні економічні інтереси та потреби людини основними мотивуючими 

факторами її діяльності. А.Сміт виділяє характерну для всіх людей рису, пов’язану з 

“однаковим для всіх людей постійним та незмінним прагненням покращити власне 

становище … – стан, з якого починається я суспільне національне, так і приватне 

багатство» [191]. Визначаючи працю у вигляді пожертви вільного часу, свободи та 

спокою, прагнення покращення становища виражено в зростанні споживання та 

економії власних трудових зусиль. Принцип егоїзму в оцінці економічної поведінки 

людини межує у А.Сміта з іншими принципами – індивідуалізму (оскільки для 

кожного індивіда виключно власні оцінки та рішення щодо найбільш ефективних 

методів використання власних капіталів у власних інтересах є максимально 

важливими) та оптимізації (оскільки економічна людина прагне не максимізувати 

власну вигоду та положення, а оптимізувати, покращити його стан у порівнянні з 

попереднім -  обмежена раціональність).  

Таким чином, концепція А.Сміта являє собою теорію координації, найбільш 

ефективної стратегії поведінки людей з метою отримання індивідуальних переваг 

від співробітництва. А людині, як елементу господарських зв’язків, притаманні такі 

риси, як незалежність, егоїзм та раціональність.  



56 

 

Власну наукову теорію «економічної людини» створив Дж.С.Мілль, вивчаючи 

поведінку людини в економіці в конкретний момент часу, абстрагуючись від 

загальної кількості людських почуттів та прагнень, концентруючись на максимізації 

єдиного мотиву, актуального в конкретний момент часу. Аналізуючи економічну 

поведінку людини в процесі обміну, Дж.С.Мілль формує поняття «комерційної 

поведінки» - максимізації зусиль в процесі досягнення людиною власних цілей 

[100]. Основним фактором координації економічної поведінки людини є стратегія 

максимізації, прагнення до найбільшого багатства, мінімізація видатків, в процесі 

обміну – мінімізація купівельних цін та максимізація цін продажів. 

Німецька історична школа представлена вченнями Ф.Ліста та його концепцією 

«соціальної людини» в економіці, на поведінку якої впливають моральні, етичні 

правові та культурні чинники. Таким чином, економічна поведінка індивіда може 

стати об’єктом державного управління та формуючим загальний потенціал 

фактором, який формується та розвивається під впливом цілого набору соціо-

культурних цинників, тим самим частково реалізуючи концепцію «виховного 

протекціонізму» Ф.Ліста.  

Ще один представник даного економічного напрямку В.Г.Ф.Рошер представив 

результат синергії попередніх підходів у вигляді «соціально-економічної людини», 

яка, керуючись у власній поведінці суто егоїстичними економічними мотивами, 

перебуває, одночасно, під суттєвим впливом позаекономічних чинників, таких як 

суспільні інтереси, сімейні турботи, почуття національної єдності і т.д. Вчинки та 

прагнення людей, що визначають їх соціально-економічну поведінку, формуються 

під впливом економічних передумов та морально-етичних принципів поведінки, 

доповнюючи суто економічні чинники впливу й позаекономічними. 

Прихильник ідей «моральної економіки» Б.Гільдебранд, заперечуючи ідеї 

«економічної людини», визначив останню як істоту суто соціальну, поведінка якої 

формується в процесі еволюційного розвитку цивілізації [39, c.213], перебуває під 

впливом вже усталених традицій, цінностей та принципів поведінки й враховує, 

одночасно, актуальні на момент вчинення певних економічних дій, зовнішні 

фактори та обставини. 
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Подібну думку висловив і К.Г.А.Кніс. Не обмежуючи господарську поведінку 

людини виключно її егоїстичними устремліннями, особлива увага зосереджується 

на менталітеті, чинному законодавстві та нормах моралі, що є визначальними 

факторами впливу. Важливим в формуванні економічної поведінки індивіда є її 

приналежність до окремої нації, її культурні особливості, і т.п. 

Макс Вебер визначав відмінну на різних історичних етапах розвитку 

цивілізацій економічну поведінку людини, що максимально перебуває під впливом 

національних особливостей соціо-економічного та культурного середовища, в 

умовах якого існує та діє індивід. Традиційна модель поведінки характерна раннім 

етапам світовогосподарського розвитку і характеризується рутинними методами 

діяльності, жадібністю, прагненням до збагачення. Цілераціональна поведінка, що в 

процесі подальшої еволюції світової цивілізації та її удосконалення, рухома 

прагненням оптимального прибутку, пов’язана з планомірним використання 

ресурсів та матеріальних засобів для його отримання. 

Т.Веблен, розглядаючи основним завданням поведінкової економіки вивчення 

поведінки людини стосовно матеріальних засобів існування,  запропонував 

концепцію «психологічної людини», в основі поведінки якої лежать біологічні й 

психологічні схильності та соціальні звички. Даний підхід, хоча й досліджує 

економічну поведінку людини з призми психології, є, по суті, різновидом концепції 

«соціальної людини», оскільки психологічні схильності та соціальні звички 

формуються в процесі суспільної еволюції, через менталітет, культуру, суспільний 

устрій і т.д. 

Теорія обмеженої (неповної) раціональності була розвинута Т.Саймоном. 

Окремі тези даної теорії були висунуті ще А.Смітом, однак, а відміну від його 

припущення щодо основного бажання індивіда до оптимізації, покращення 

нагального стану справ шляхом переходу до наступного якісного рівня, а не його 

максимізації, дана теорія розглядає обмеженість умов та ресурсної бази для повної 

реалізації індивідом всіх наявних можливостей. Теорія обмеженої раціональності 

характеризує економічну людину з врахуванням факту обмеженості людського 

інтелекту (її недосконалості, неповноти людських знань, необмеженості 
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прогностичних здібностей, додатковими затратами на логістичні операції, високої 

вартості інформації як визначального ресурсу людської діяльності). Даний підхід 

врахував в оцінці ефективності людської поведінки в економіці не лише 

інформаційні витрати, але й когнітивних обмежень, врахування яких вимагає 

перегляду принципу оптимізації та замінюється принципом задоволеності (від 

отриманих ефектів, здобутих благ, реалізованих очікувань і т.д.).  

В умовах ринкової конкуренції досить гармонійно виглядає теорія 

опортуністичної поведінки О.Вільямсона. Якщо в концепції «економічного егоїзму» 

А.Сміта людина мотивується егоїстичними, власними інтересами для включення в 

господарський процес та, власне, трудової активності, то «економічний егоїзм у 

О.Вільямсона набуває критичного значення, передбачаючи не просто економічні дії, 

а збагачення за рахунок збідніння інших. Таким чином, економічна людина не 

просто діє (створює продукт) заради отримання прибутку, а  проводить певні 

маніпуляції (інколи навіть без створення конкретного продукту) з метою 

максимізації прибутку будь-яким способом з врахуванням умов та можливостей, що 

склались в конкретний момент часу. Опортуністична поведінка – це переслідування 

власного інтересу, що доходить до віроломства. Індивіди, що максимізують 

корисність, будуть вести себе опортуністично (недобросовісно, з власною вигодою, 

умисно знижаючи якість товарів / послуг та їх кількість), в будь-якій ситуації, коли 

інша сторона не в змозі це виявити. 

Г.Госсен представив концепцію «розумного егоїзму», в якій основу 

економічної поведінки ставить психологічна оцінка та вибір благ індивідом. 

Економічна поведінка людини визначається відповідно величини (інтенсивності) 

задоволення потреб та його тяжіння до пересичення. 

Концепція «економічної людини» стала однією з трьох передумов теорії 

суспільного вибору Дж.Б’юкенена, відповідно до якої людина в ринковій економіці 

ототожнює свої переваги з товаром, намагаючись прийняти такі рішення, які 

максимізують значення функції корисності. Її поведінка раціональна, тобто кожен 

індивід керується в своїй діяльності насамперед економічним принципом, 

порівнюючи граничні вигоди та граничні витрати, які він отримає в результаті 
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прийняття конкретного рішення та вчинення конкретної економічної дії. Окрім того, 

економічна поведінка індивіда може піддаватися трансформації під впливом росту 

рівня недовіри до інших учасників господарського процесу та можливості 

опортуністичної поведінки з їх боку. Таким чином, економічна поведінка людини 

залежить як від особистих очікувань індивіда, так і від його сумарної оцінки 

оточуючого його середовища [22]. 

Ф.Хайек висунув гіпотезу існування «суспільної людини» в економіці,  

поведінка якої визначається не людиною та її природними схильностями, а 

зовнішнім середовищем. Ключовим фактором впливу є інформаційне забезпечення, 

рівень акумуляції інформації та ступінь ефективності її передачі й координації. 

Підвищення ефективності економічних дій можливе за умови забезпечення 

постійного обміну інформацією між всіма членами суспільства про власні потреби 

та виробничі можливості, тобто за умови мак сильно активної демонстрації своїх 

егоїстичних інтересів кожним індивідом [215]. 

В сучасній літературі  [68, 128, 168] розглядаються окремі аспекти зародження 

концепцій людини «інформаційної», «освіченої», «мережевої», «креативної», 

«дозвільної», «метрологічної».  

Так, «інформаційна людина» становить найвищу соціальну цінність, що 

акумулює й інформаційно фіксує взаємозв’язок матеріального й духовного. В 

умовах інформаційного суспільства лише з врахуванням соціальних, економічних, 

фізичних та психологічних характеристик можна досягти максимізації використання 

ефектів розвитку людини, людського капіталу, одержуючи позитивний вплив на 

суспільство загалом та економічний вимір його існування зокрема [168].  

Це поняття тісно пов’язане з «людиною освіченою» – здатною обробляти 

збільшені інформаційні потоки, використовувати новітні технологічні засоби, 

реагувати на активовані інтеграційні процеси, що забезпечують, в свою чергу, 

формування єдиної глобальної комунітарної економічної системи. 

«Мережева людина» як така, що перебуває під суперечливим впливом 

інформаційно-комунікаційних технологій, мережевих інституцій, що пов’язано з 

існуванням інформаційної диспропорції та асиметрії. Нові технологічні засоби 
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утверджують егоїстичний індивідуалізм, тріумф індивідуального над колективним, 

егоїстичний характер економічної поведінки людини [68, c.23]. Позитивний 

індивідуалізм надає можливості більшої самореалізації людини. Негативний 

індивідуалізм пов’язаний з  втратою зв’язку з колективом, відсутністю стійких 

зв’язків, гарантованих благ [65]. 

«Креативна людина» – це висококваліфікований персонал, що 

характеризується високою мобільністю та є носієм потужного людського капіталу. 

Поняття креативної людини в економіці пов’язано з використанням її антиподу – 

людини, що характеризується низькою мобільністю на ринку праці, волатильністю її 

якісних характеристик, нездатністю швидкої адаптації та реакцій на активні 

всепоглинаючі процеси механізації, роботизації та електронізації. 

На відміну від мережевої, інформаційної, креативної людини, потреба в 

банальній людській праці, витісненій новітніми інформаційними технологіями 

зникає, таким чином загрожуючи існуванню середнього класу як такого [52]. Певні 

зрушення в напрямку надання середньому класу додаткових конкурентних переваг, 

зокрема комп’ютеризація, перекваліфікація, не заміщується створенням достатньої 

кількості робочих місць. Таким чином існування як об’єктивної реальності новітньої 

інформаційної, мережевої людини пов’язане з цілим рядом негативних рис 

десоціалізації економічних процесів [68].  

«Дозвільна (розслаблена) людина» перебуває під впливом переважно не 

колективного, а індивідуального, коли умови та середовище її функціонування 

визначає не робота, а дозвілля. Така об’єктивна риса сучасного суспільства стала 

причиною падіння рівня IQ, що прямо пов’язано з падінням темпів економічного 

зростання та технологічного розвитку. Таке падіння є наслідком розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, їх розширеного впливу на деформацією 

сприйняття інформації внаслідок її асиметрії та диспропорції. Подібна 

трансформація людської свідомості, що співпала в історичному проміжку еволюції з 

інтенсивним технологічним розвитком та глобальною роботизацією виробничих 

процесів, може призвести до глобальної зміни соціо-економічної системи, 

замістивши більшість робочих місць роботами, а реальний людський трудовий 
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ресурс прив’язати до системи соціальної допомоги. При чому часткові варіанти 

подібного сценарію трансформації системи створення та перерозподілу доходів вже  

апробовано [128].  

«Метрологічна людина» – як така, що перебуває під впливом актуальних 

глобалізацій них процесів й, одночасно, виступає активним фактором впливу на 

сучасні світо господарські процеси розвитку. 

Очевидно, що в усіх вище зазначених концепціях людина розглядаться як 

невід’ємний елемент економічної системи, а її характерні риси та основні принципи 

діяльності та зворотнього впливу на економіку залежать від конкретного етапу 

соціально-економічного розвитку суспільства та формуються під впливом цілого 

ряду екзогенних факторів середовища її існування. 

Окремим аспектом дослідження місце людини в економічній теорії є 

формування підходів до управління людськими ресурсами та персоналом. Оцінка 

ролі та місця людини в виробничих процесах, врахування умов конкретного періоду 

еволюції світогосподарської системи здійснює вплив на формування підходів, 

методів та механізмів мотивації та впливу на людину як ключовий виробничий 

ресурс. 

Концепції управління людськими ресурсами. Підходи Ф.Тейлора, Ф.Гілбрета та 

Л.Гілбрет, Г.Гантта були об’єднані спільною концепцією використання трудових 

ресурсів та представляють школу наукового менеджменту. В економіці людина 

розглядалась виключно черех її трудову функцію, нехтуючи соціальними аспектами 

дослідження. Аналіз змісту праці та її компонентів були основними об’єктами 

дослідження, а стандартизація виробничих процедур та жорсткий контроль за їх 

дотриманням – виключними функціями менеджменту людських ресурсів. Дані 

дослідження були позбавлені аспекту соціалізації, створюючи виключно 

ергономічну структуру виробничого процесу «людина – техніка – виробництво». 

Представники адміністративної школи (А.Файоля, Л.Урвіка, М.Вебера) 

розглядали людину через призму посади, а основою менеджменту людських 

ресурсів виступала чітка ієрархічна структура з чітко окресленими 

функціональними обов’язками всіх суб’єктів господарських процесів. Основною 
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функцією менеджменту, в даному випадку, є передбачення, організація, 

розпорядження, координація та контроль. Принципи управління, запропоновані 

А.Файолем, носили більш соціалізований характер і включали, зокрема:   поділ 

праці; повноваження й відповідальність; дисципліна; єдиноначальність; єдність 

напряму; підпорядкованість особистих інтересів загальним; винагорода персоналу; 

централізація (влади); скалярний (ступінчастий) ланцюг розпоряджень; порядок; 

справедливість; стабільність робочого місця, ініціатива; корпоративний дух [204, 

c.112]. 

Вперше соціальний аспект в теоріях управління людськими ресурсами був 

врахований в працях представників школи людських відносин – М.-П.Фолетт, 

Е.Мейо, Г.Мюнстерберга, М.Туган-Барановського. Мотиваційні аспекти поведінки 

людей в економіці, оцінка корисностей окремих моральних та матеріальних 

стимулів, поєднання економічних, емоційних та психологічних чинників, 

класифікація груп потреб людей, що виступають основними мотивуючими 

факторами діяльності людських ресурсів стали основними об’єктами досліджень. 

Школа поведінкових наук, представлена Д.Мак-Клелландом, Л.Портером, 

К.Альдерфером, К.Левіним, Д.Мак-Грегором, Е.Лоурером, базувалась на теорії 

піраміди потреб А.Маслоу. Концепція управління людськими ресурсами спиралась 

виключно на психологічну теорію мотивації, розроблену на основі класифікацій 

людських потреб за ступенем їх важливості. Мотив до підвищення продуктивності 

власної праці виникає у людини в момент переходу від потреб нижчого рівня до 

потреб наступного рівня.  

Всі інші класифікації потреб, запропонованих в рамках даної школи, 

реалізовані за подібним методологічним принципом, однак певним чином 

відрізняються в залежності від вихідних категорій типологізації. Так, якщо 

А.Маслоу розподілив потреби на фізіологічні, безпекові, соціальні, визнання 

(поваги) та самореалізації; К. Альдерфер розподілив потреби на рівні життєвих, 

суспільних (відносинах з іншими) та зростання; Д.Мак-Клелланд – потреби у владі, 

досягненнях та причетності. 
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Курт Левін досліджував взаємозв’язок стилю керівництва та методів 

підвищення рентабельності. Однак, виділивши три основні стилі менеджменту – 

автократичний, демократичний та пасивний – з властивими кожному з них 

принципів управління та визначенням ролі людини як ресурсу, автор прийшов до 

суперечливого висновку про відмінності в психологічному задоволенні працівників 

та продуктивності використання людського ресурсу, що були прямо залежними 

(більший психологічний комфорт працівники отримували за демократичного стилю, 

а зростання продуктивності спостерігалось за авторитарного). 

Окрему увагу слід приділити теорії «ХУ», запропонованої Д.Мак-Грегором, за 

якої категорія людського ресурсу є неоднорідним явищем, а окремі індивіди 

групуються за принципом відношення до праці й формування на цій основі 

індивідуальних потреб та мотивів до праці. Соціалізація менеджменту людських 

ресурсів в даному випадку відбувається через врахування їх психологічних 

особливостей. Так, людина Х має негативне сприйняття праці, тому основними 

управлінськими методами має стати чітка ієрархія, підпорядкованість, жорсткий 

контроль. Натомість люди У, що являють, переважно, інтелектуальний капітал, 

досить лояльно відносяться до праці як до можливості задовольнити потреби в 

досягненнях, самореалізації, визнанні, повазі, тощо.  

Дана теорія вдало доповнюється теорією “Z” У.Оучі. Головною відмінною 

рисою даної теорії є врахування колективних цінностей (суспільства, окремого 

підприємства), що здійснюють безпосередній вплив на формування мотиваційних 

принципів для окремого індивіда. 

На сьогоднішньому етапі розвитку економічної теорії найбільшої 

популярності отримали концепції людського капіталу. 

 Концепції «людського капіталу». Визначення людського капіталу в структурі 

капіталу загалом та його оцінка в умовах наукоємного характеру виробництва є 

необхідним та важливим аспектом як планування, так і реалізації будь-яких 

проектів. В ХХІ столітті людський капітал є одним з найважливіших та 

найвартісніших, оскільки саму він виступає основою формування доданої вартості. 

Таким чином, справедливо констатувати, що саме стан науково-технічного 
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прогресу, еволюційний етап розвитку економіки та стан розвину тості суспільства 

визначає актуальні підходи до трактування людського капіталу та його вартість.  

В концепції соціальної економіки людський капітал є визначальною 

категорією, що є головним об’єктом управління та виробничим ресурсом.  

Еволюція суті категорії «людський капітал» відбувалась досить тривалий 

період часу. В Стародавньому світі людина була об’єктом власності та управління 

(жорстка централізація влади, поширений рабовласницький лад). Однак, роль 

людського капіталу в створенні національного багатства та визначальна роль 

держави в акумулюванні даного ресурсу, ефективному управлінні ним та 

підвищення його вартості відзначалась навіть за таких умов. Так, в стародавньому 

індійському трактаті Артхашастра  визнавалась «Сила держави – у людях» [6, c.16-

18]. Багатство держави створюється всім населенням країни, тому правитель 

повинен піклуватись про задоволення загальнодержавних потреб, захищаючи не 

землю, а людину [8]. 

Англійський філософ Т.Гоббс, праці якого здійснили вагомий вплив на 

становлення ідей класичної економічної теорії, визначав вартість, або цінність 

людини (людського капіталу), так само як і всіх інших речей, його ціною – тобто 

тим, що можна дати за користування його силами [41], використання в процесі 

виробництва, створення додаткової вартості. 

Основоположником трудової теорії вартості став У.Петті. Людський капітал є 

визначальним фактором формування вартості, номінальне значення якої, на думку 

автора, можна знизити виключно шляхом зниження рівня оплати праці. Людина, в 

даному випадку, виступає виключно виробничим ресурсом, що використовується у 

виробництві; людський капітал є об’єктом експлуатації, розробка окремих методів 

управління та мотивації якого не потребує особливої уваги.  

Таким чином, перші теорії, які певним чином торкались категорії людського 

капіталу, досліджувати місце людини як ресурсу в процесі виробництва та 

аналізувати специфіку формування його вартості, визначення його цінності. 

Ж.Б.Сей ввів саме поняття «людського капіталу», започаткувавши 

комплексний аналіз його як окремої економічної категорії. «Здібності і сили можна 
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розглядати як капітал, який утворився щорічним нагромадженням та послідовним 

збільшенням витрат на його виховання» [197]. Професіоналізм та індивідуальні 

здібності людини, що формують людський капітал, є основними чинниками 

продуктивності праці, підвищення кої сприяє збільшенню обсягів виробництва. 

Інвестування в людський капітал у вигляді навчання, виховання, стажування є 

продуктивним і становить нагромаджений капітал.  

В рамках концепції космополітичної економії Ф.Ліста, присвяченої 

дослідженню загальнолюдського добробуту, людський капітал визначається як 

ключовий фактор формування багатства нації та підвищення добробуту її громадян. 

Господарський розвиток нації визначається як «середнє між індивідом та людством» 

[84, c.235], оцінюючи вплив вартості людського капіталу та розвитку окремого 

індивіда нас становлення та розвиток нації загалом.  

Людський капітал формується шляхом пізнання, засвоєння та примноження 

накопичених людством знань, ідей, винаходів, відкриттів, навичок професійної 

діяльності, що, в сукупності, й становлять його суть. 

У К.Маркса робоча сила (здатність до праці) визначається як сукупність 

фізичних та духовних здібностей, які має людина. Людська праця, що формує 

людський капітал, створює нову вартість, є основою для товарного обміну. Власне 

людський капітал у К.Маркса відноситься до змінного капіталу, що в процесі 

виробництва змінює свою вартість, створюючи її надлишок – додаткову вартість. 

Однак, за умови розвитку машинного виробництва та підвищення рівня безробіття 

оцінка людського капіталу змінюється – так, трудовий капітал виступає у К.Маркса 

необхідним, але не рідкісний, а, отже, не особливо цінним ресурсом, а економічний 

розвиток ототожнюється виключно з науково-технічними досягненнями та 

інноваціями, а не удосконаленням людського ресурсу, розвитком людського 

капіталу. 

А.Маршалл визначав людський капітал як специфічний вид капіталу, що 

представлений здібностями людини як засобу виробництва. «Мотиви, які змушують 

людину акумулювати капітал … в процесі навчання, аналогічні мотивам, які 

керують нею при нагромадженні матеріального капіталу» [95, c.79]. Тим самим 
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автором піднімалось питання про доцільність інвестицій та перерозподілу 

додаткового прибутку, отримуваного в результаті розвитку людського капіталу – в 

даному випадку людський капітал виступає як невіддільна від людини її власність, 

характерна риса, однак капіталовкладення в розвиток даного ресурсу та додаткові 

ефекти від використання вартісно збільшеного людського капіталу окрім людини 

можуть здійснювати та отримувати відповідно й інші учасники господарського 

процесу – роботодавець та держава. 

Визначальну роль в становленні сучасної теорії людського капіталу відіграли 

праці Т.Шульца, Г.Беккера, Й.Бен-Порета, М.Блауга, Е.Лезера, Дж.Мінцера, 

Ш.Розена, Ф.Уелча та ін. [43]. 

Т.Шульц визначив людський капітал як все те, що являє собою джерело 

майбутніх задоволень та майбутніх заробітків; будь-який аспект – матеріальний або 

людський, що володіє здатністю генерувати потік майбутніх доходів [42, c.64]. За 

методологією Т.Шульца, освітня складова є основним індикатором оцінки 

людського капіталу, відповідно до чого особливу увагу слід приділяти саме 

трудовим ресурсам, які формують основну кількісну частку людського капіталу 

країни. Визначальна роль належить капіталовкладень в людський капітал, що 

здійснюються у вигляді державних та приватних інвестицій в сфері освіти та 

видатків самих індивідів на підвищення власної кваліфікації. 

С.Фішер визначив людський капітал як ступінь втілення в людині здібності 

приносити дохід. Він включає здатності та талант, отримані людиною при 

народженні, а також набуті освіту та кваліфікацію [207, c.285]. 

К.Н.Чигоряєв ототожнює людський капітал з трудовим потенціалом країни, 

визначаючи наступні складові його формування, зокрема: фонд оплати праці 

працівників, витрати на розвиток інтелектуального капіталу та затрати на підтримку 

та зміцнення здоров’я працівників [67]. 

Керуючись даним підходом до визначення людини як базису процесів 

соціалізації економіки, можна зробити висновки, що економічна інтерпретація 

категорії «людини» здійснюється, виходячи з глобального характеру її участі в усіх 

аспектах та на всіх етапах світогосподарських процесів.   
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Так, в процесі виробництва людина виступає основним ресурсом, споживачем, 

управлінцем (що включає в себе ролі мотиватора, координатора та контролера), що, 

беззаперечно, здійснює вплив на комплексність сучасного визначення «економічної 

людини». Окрім того, існує широка мережа факторів впливу на людину як на 

суб’єкт господарювання: діяльність національних та міжнародних організацій, 

державних та приватних інтересів, складних господарських процесів, що включають 

велику кількість учасників, що діють часто в умовах невизначеності, 

кроскультурних характеристик окремих бізнес-середовищ, і т.п. Як споживач, 

людина перебуває під впливом величезного масиву інформації, обробка якого 

пов’язана з додатковими транзакційними видатками. Рішення щодо управління 

даною інформацією та розробка відповідних сценаріїв поведінки здійснюється на 

основі як реально існуючих можливостей окремого індивіда, так і впливу зовнішніх 

факторів, таких як кон’юнктура ринку, що склалася, психологічні вподобання та 

особливості споживання, обмеженість доступу до окремих ринків збуту, тощо. 

Окрім того, глобалізаційні процеси поглиблюють соціо-культурний вплив, 

формуючи людську поведінку в напрямку екологічної та соціальної 

відповідальності, адаптації до результатів соціального прогресу, форм прояву 

синергетичних ефектів взаємодії та взаємозв’язків, що отримуються в результаті 

глобалізації міжнародних економічних відносин.  

Таким чином, на нашу думку, сучасне визначення «економічної людини» 

носить глобальний суспільний характер, а визначальними мотивуючими факторами 

формування її економічної поведінки виступають інноваційно-інформаційна 

революція (розширений доступ до інформації), технологійний прогрес, наявні 

матеріально-технічні ресурси та конкурентні позиції людини як працівника, дохід 

якого у вигляді оплати праці дозволяє задовільними сформований під впливом 

зовнішніх факторів його споживчий попит.   

Кардинально іншим аспектом визначення суті людини в економіці та оцінки 

процесів соціалізації останньої є сприйняття людини в категорії людського ресурсу 

та людського капіталу, що виступає основним рушійним фактором виробництва, 
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формування національного багатства та підвищення рівня добробуту населення, а, 

отже, виступає основним об’єктом державного та корпоративного менеджменту. 

В даному ракурсі суть «економічної людини» формується з визначення 

критеріїв оцінки її як капіталу та засобу підвищення конкурентоспроможності, а 

також врахування соціо-психологічних аспектів, що впливають на економічну 

поведінку людини та визначають основний набір мотиваційних та стимулюючих 

засобів її розвитку та управління. В даному випадку основними визначальними 

факторами виступає стан соціально-економічного розвитку країни, що створює 

середовище для формування, розвитку та використання людського капіталу високих 

якості та вартості. Економічна ситуація в країні характеризує базу для відтворення 

та розвитку людського ресурсу, соціальна складова реалізується в формуванні 

психології сприйняття оточуючого середовища та реалізації власної моделі 

поведінки індивіда. Визначальними мотивами такої поведінки стане можливість 

переходу до вищого рівня задоволення власних потреб. 

Врахування людського ресурсу та людського капіталу як ключового джерела 

формування додаткової вартості підсилює акцент на процесах соціалізації 

економіки, оскільки врахування інтересів людини в економіці здійснюватиметься, за 

даного розуміння проблематики, заради неї самої (людини) та завдяки їй. А ефект у 

вигляді соціально-економічного прогресу буде загальним (для індивіда, держави, 

глобальної економіки загалом).   
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1.3. Соціальна компонента в сучасних економічних теоріях 

 

Для успішного функціонування національних економік та систем добробуту в 

умовах вільної ринкової економіки необхідні відповідні регулятори, якими 

виступають економічні, соціальні та правові інститути та механізми. Уряд та інші 

суспільні покликані оберігати суспільство від недосконалості ринкового 

саморегулювання та виконують функції, що дозволяють ринковій економіці 

успішно розвиватися [37], зокрема: створення сприятливих умов для економічної 

діяльності; надання суспільних благ, обмеження забруднення довкілля; 

антимонопольне регулювання; соціальне страхування; перерозподіл доходів; 

субсидіювання соціальних програм; зниження рівнів безробіття та інфляції. 

Ефективне забезпечення суспільного добробуту широких верств населення 

передбачає реалізацію широкого спектру функцій з боку держави та інших 

суспільних інститутів. Тому державу добробуту можна розглядати як «систему 

політики, в якій відповідальність держави розповсюджується на відповідальність 

суспільства за добробут громадян, а її мета – надання всім членам суспільства 

юридичних, політичних, соціальних прав шляхом справедливого розподілу доходів» 

[44, c.132-133]. 

Категорії суспільного добробуту властиві такі характеристики, як: надання 

допомоги та підтримка слабо захищених громадян й реалізація концепції 

соціального партнерства шляхом активного, ефективного профспілкового руху і 

застосування практики колективних договорів на підприємствах.  

Соціальна економіка обов’язково має передбачати створення та ефективне 

функціонування загальнообов’язкового соціального страхування та становлення 

розвинутого громадянського суспільства. Даний підхід може забезпечити вирішення 

цілого ряду нагальних та гострих питань та шляху побудови соціальної економіки та 

становлення суспільства загального добробуту, зокрема: створити міцне підґрунтя 

соціального захисту працюючих, сприяти підвищенню стабільності в суспільстві та 

економіці, сприяти гармонізації відносин в трудових колективах. Інститут 

соціального страхування, завдяки власним економічним, правовим та соціальним 
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механізмам виконує державно-публічні функції соціального захисту та забезпечує 

активний позитивний морально-психологічний вплив на процес формування 

збалансованого соціально-ринкового менталітету населення. Наявність даних 

позитивних ефектів забезпечується поєднанням на перший погляд таких 

суперечливих складових, як: персональна відповідальність індивіда за власний 

матеріальний добробут та солідарна (колективна) взаємодопомога. Окрім того, 

соціальне страхування виступає одночасно як продуктом громадянського 

суспільства, гарантуючи реалізацію прав соціальних суб’єктів на фінансування та 

самоуправління, так і ефективним механізмом побудови такого суспільства. В 

даному випадку громадянське суспільство слід сприймати як категорію, що 

характеризується демократичним характером організації, масовим масштабом 

залучення до даного процесу переважної більшості трудоактивного населення та 

прозорістю фінансових потоків. Саме тому соціальне страхування виступає в 

даному випадку вагомим та впливовим механізмом досягнення соціального миру, 

характеризуючи не лише рівень соціального захисту громадян, а й загальний рівень 

економічного розвитку окремої країни або суспільства та ступінь досягнення 

загального добробуту. 

Активною фазою трансформації концепції соціалізації економічної науки став 

перехід в кінці ХХ століття від класичного соціалізму до соціал-демократичного 

розвитку. В концепції соціалізму солідарність ототожнювалась з класовою рівністю. 

Соціал-демократичний же підхід в основу ідеї соціалізації економіки закладав 

принципи етики, альтруїзму, сприйняття відмінностей, взаємозалежності. У 

сучасній соціал-демократичній концепції солідарності акцент зроблено на створенні 

почуття спільності, соціальної інтегрованості та розподілі соціальних ризиків, а, на 

відміну від доктрини соціалізму, замість абсолютизації принципу колективізму 

наголос ставиться на визнанні першості індивідуальної свободи над колективною 

солідарністю [170, c.30].  

Сучасній концепції соціалізації економіки властивий глобальний характер, а в її 

основі покладено цінності та принципи, що відображають потреби народів і 

суспільств загалом. Рівновага між економічною вигодою і соціальною 
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справедливістю на всіх рівнях (локальному, регіональному, глобальному) 

досягається в процесі реалізації принципів добровільної участі, самодопомоги та 

самостійності, залучаючи широке коло суб’єктів господарювання – від приватного 

підприємництва до глобальних МНК. Всі підприємства і організації, які працюють 

на принципах соціальної та економічної солідарності мають спільну рису – їх 

управління і робота регулюються загальними рішеннями і засновані на принципах 

загальної співучасті. Це виражається по-різному, від прямої участі членів організації 

у керівництві і управлінні до представницької участі членів організації в окремих 

управлінських заходах [212].  

В сучасному світі концепція соціальної економіки, соціально-орієнтованої 

ринкової економіки, ринкового самоуправлінського соціалізму і т.п. набула рис 

своєрідної філософії державного управління, яка, незважаючи на схожість дефініції, 

має досить мало спільного з соціалізмом та властивим йому принципом «від 

кожного по можливостям і кожному по потребам». Побудова соціальної економіки 

передбачає державне управління та суспільно-економічну організацію за принципом 

загального добробуту, економічної активності всіх членів суспільства, правової 

стабільності та соціальної захищеності громадян. Реалізація концепції соціальної 

економіки, особливо в суспільствах, які потребують кардинальної та принципової 

реструктуризації існуючої політичної системи, має супроводжуватися повним її 

оновленням та демократизацією всього економічного життя суспільства.  

Побудова соціальної економіки передбачає одночасну участь всіх індивідів у 

створенні суспільного добробуту та реалізацію державними органами влади (або за 

їх сприянням та контролі недержавними організаціями, бізнес-структурами) права 

кожного на отримання гарантованого захисту, забезпечення соціальної допомоги 

(медичного забезпечення, освіти, соціального страхування тощо) та економічної 

(матеріальної) стабільності. В даному аспекті можна говорити про сучасну ринкову 

інтерпретацію ще марксистського принципу «від кожного по можливостям і 

кожному за потребами», що і дозволить поєднати в одній концепції ринкову та 

соціальну складову і забезпечити побудову соціально-орієнтованої ринкової 

економіки або соціальної економіки (дані поняття можна певною мірою 
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ототожнити, зважаючи на подібність принципів функціонування та механізмів 

реалізації). 

Закономірно, принцип «від кожного за здібностями» набуває нового 

економічного забарвлення, передбачаючи економічну свободу, яка б гарантувала 

всім членам суспільства рівні права та реальні можливості реалізації свого 

трудового та творчого потенціалу (об’єктивним є факт відмінностей здібностей у 

індивідів, за умови якого справедливість розподілу має реалізуватись за сприяння 

держави). Це означає, що індивід, незалежно від соціального статусу та походження, 

має можливість отримати бажану освіту, яка б гарантувала в подальшому 

працевлаштування, реалізацію власного потенціалу та отримання гідного 

матеріального заохочення задля задоволення власних потреб [9]. Однак не 

достатньо лише надати таке право [70], держава також зобов’язана реалізувати 

цілий комплекс заходів, які б забезпечили можливість практичного втілення цих 

прав всіма членами суспільства. Гарантованим має бути доступ до освіти, 

медичного обслуговування, духовного та культурного розвитку, працевлаштування 

відповідно до рівня отриманої освіти, особистісних та ділових якостей індивіда, 

свободу побудови кар’єри тощо. Специфіка надання подібних гарантій та свобод 

залежить, відповідно, від загальної системи організації господарського життя в 

країні, її податкової системи і т.д. Принципи безоплатності або часткової 

компенсації реалізації цих прав передбачаються системою соціального забезпечення 

з врахуванням рівня економічного розвитку країни, еволюційним етапом 

становлення суспільства загального добробуту, створенням відповідної 

інфраструктури, яка б дозволила членам суспільства само забезпечувати собі 

реалізацію цих прав.  

Соціальна економіка побудована за принципом балансу.  Якщо держава створює 

умови для розвитку індивіда та компенсує йому різницю між бажаним та тим, що 

він може забезпечити собі сам (до того ж, така компенсація буде справедливою 

лише за умови огріхів створених державою умов для самозабезпечення, а не у 

випадку неефективного їх використання або просто небажання людини працювати), 

справедливим має бути й зворотній зв’язок, тобто забезпечення принципу 
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солідарності побудови соціальної економіки. Принцип «кожному за потребами», а 

точніше «кожному за особистим внеском», реалізувати на практиці ще важче, ніж 

попередній, оскільки він передбачає об’єктивну оцінку цінностей вироблених благ, а 

також внеску кожного в процес їх виробництва.  

Окремі принципи солідарності та справедливості реалізовувались в рамках 

соціалістичних моделей державного устрою окремих країн протягом ХІХ-ХХ 

століть. Однак, концепція ринкового самоуправлінського соціалізму ХХІ століття не 

має нічого спільного з соціалізмом, заснованим на марксистському вченні, а також з 

«демократичним соціалізмом», що отримав розповсюдження в другій половині ХХ 

століття. Дана концепція заперечувала необхідність соціалізації засобів виробництва 

для побудови соціалізму. 

Відома проблема взаємовідносин індивіда та держави при соціалізмі має 

вирішуватись діалектично. Надання конкретних свобод всім членам суспільства 

належить саме державі. Ринковий само управлінський соціалізм не здатен 

функціонувати без участі держави, функції та ролі якої мають бути обмежені 

існуванням демократії. Демократія в подальшому має призвести до зміни цілісної 

парадигми формування в суспільстві представницької та виконавчої влади на всіх 

рівнях [9]. 

До сфер діяльності економіки соціалізму відносяться: виховання та освіта; 

соціальна реабілітація («соціальна робота»); робота по забезпеченню здорового 

способу життя (медицина, спорт, профілакторії); відтворення біосфери та 

формування гармонійного середовища проживання; наука та інженерія;  діяльність 

зі збору, охорони, обробки інформації та культурних цінностей та забезпечення 

загального доступу до них (підтримка та розвиток інформаційних мереж, бібліотек, 

музеїв); соціальні, технологічні та економічні інновації; мистецтво, тощо. 

Теоретичним підґрунтях формування сучасних моделей соціальної економіки 

стали вчення інституціоналістів. Основи індустріальної концепції, взаємозв’язок 

соціального та економічного аналізу було закладено ще у працях Т. Веблена, Дж. 

Коммонса, в рамках концепції  «індустріального суспільства» П. Друкера, В. Ростоу, 

Ж. Еллюля та Р. Арона. 
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Т.Веблен, пропагуючи соціальний підхід до аналізу економічних процесів, 

розглядав суспільство як цілісну систему, аналізуючи поведінку соціальних груп 

людей, зумовлених соціальними мотивами. Дж.Р.Коммонс розглядає соціальні 

конфлікти в рамках економічного аналізу. 

Р.Арон у своїй концепції індустріального суспільства [242, 243] останнє 

визначає як таке, в якому переважає велика промисловість, існує технологічний 

поділ праці. Він також виділяє два типи індустріального суспільства: капіталістичне 

й радянське. Капіталістичному типу економіки притаманні циклічні коливання 

економіки, примат інституту приватної власності на засоби виробництва, 

децентралізоване регулювання економіки, поділ суспільства на власників засобів 

виробництва, що виступають роботодавцями, і найманих робітників. Ці ознаки 

властиві суто капіталістичному типу індустріального суспільства — чистому 

капіталізмові. Реальний же капіталізм за характером власності, методами 

використання прибутку, розподілу доходів, тощо по своїй суті наближається до 

соціалізму.  

Ж.Еллюль розробив концепцію «технологічного суспільства». Його основу 

становить техніка, яка панує над суспільством і людиною. Техніка розвивається за 

власними законами і не підвладна людині. Вона автономна і щодо економіки, і щодо 

політики [206]. 

Центральне місце в теоретичних положеннях інституціоналістів займають 

проблеми трансформації суспільства. Їх концепції направлені на розробку 

футурологічних сценаріїв, прогнозів розвитку суспільства в найближчому і 

віддаленому майбутньому.  

Дж.Гелбрейт відстоює ліберальні позиції у вирішенні соціально-економічних 

питань. Для нього капіталізм – це лад, якому характерне еволюційне оновлення 

суспільства, його спонтанна трансформація. Джерелом трансформаційних змін 

суспільства виступає наука, техніка та створення нових технологій. Технологічного 

трактування, таким чином, набувають проблеми економічного зростання, 

економічних криз, безробіття, заробітної плати, а також зрушення у соціальній 

структурі суспільства. Техніка та технологія, по суті, ототожнюються із соціально-
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економічними структурами. Подібна трансформація виявляє у суспільстві широкий 

спектр соціально-економічних змін.  

Одна з центральних проблем розвитку й оновлення економіки полягає у 

створенні системи соціального контролю над економікою: від внутрішньо 

фірмового корпоративного рівня до організації соціального контролю на 

макроекономічному рівні, реалізація якого пов’язана з активною діяльністю 

держави. Реалізація соціального контролю є невід’ємною рисою теорії 

трансформації капіталізму. 

До широкого розмаїття форм соціального контролю над економікою відносять 

реформи, які стосуються великих корпорацій, управління їх діяльністю, державні та 

регулюючі заходи впливу на механізми ринкової конкуренції, ціноутворення, 

зайнятості, стану грошово-кредитного ринку, фінансово-бюджетної системи, тощо. 

Значне місце в організації контролів відводиться плануванню, включаючи 

прогнозування та індикативне планування.  

В рамках організації соціального контролю використовуються програми 

соціалізації, покликані розширювати та зміцнювати економічну базу державного 

регулювання економіки та підвищувати його діяльність. В результаті формується 

модель «тотально контролюючого суспільства» (Р.Хейлбронер та Л.Туроу), в якому 

державі відводиться центральна роль. Політичний фактор розглядається 

рівнозначним економічному в процесі реформування капіталізму. Зокрема, 

Р.Хейлбронер вважає, що тільки такий підхід може допомогти зрозуміти 

екстраординарну різноманітність інститутів, які зустрічаються у країнах із 

приватною власністю та ринковим базисом [8]. 

На відміну від інституціоналістів, Й.Шумпетер поважав абстрактну теорію 

(наприклад, визнавав модель ринкової рівноваги Вальраса найвидатнішим 

досягненням економічної науки) та займався пошуком джерела розвитку економіки 

всередині самої економічної системи, не захоплюючись міждисциплінарним 

підходом. Будучи прихильником конкурентної моделі економіки та забезпечення 

свободи вибору, Й.Шумпетер в своїй концепції доводить нестабільність 

капіталістичної економіки й історичну обмеженість капіталізму, що суперечить 
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ідейним настановам неокласики. Однак у праці "Капіталізм, соціалізм і демократія" 

[227] автор застосовує елементи міждисциплінарного підходу економічного аналізу, 

надаючи порівняльну характеристику капіталізму та соціалізму. За Шумпетером, 

долю капіталізму не можна зрозуміти, виходячи тільки з логіки економічних 

процесів, вирішальне значення для неї мають соціальні, політичні та культурні 

фактори. Розглядаючи їх, вчений приходить до формулювання теорії демократії, 

протиставивши її класичній теорії, що базувалася на ідеях народного суверенітету, 

загальної волі і загального блага, представництва, політичної раціональності 

виборця. Шумпетер поставив у центр розгляд процедур, якими здійснюється влада 

[108]. 

Неоінституціоналізм, з його технократично-оптимістичним варіантом соціально-

економічного суспільного розвитку, представлений теоріями Д.Белла, А.Тоффлера, 

З.Бжезинського, Ж.Фурастьє, Шумпетера. 

Концепція постіндустріалізму, репрезентована в роботах Белла, є досить 

глибокою в теоретичному відношенні. Термін «інформаційне суспільство» у Белла – 

це нова назва для постіндустріального суспільства, термін, який підкреслює основу 

його соціальної структури – інформацію. Цей термін Белл уводить у своїй праці 

«Соціальні рамки інформаційного суспільства» [271]. Хоча з позицій сьогодення, 

більш коректним і перспективним було б поняття «суспільство знань». 

У столітті, що настає, стверджував Белл, вирішального значення для 

економічного і соціального життя, для способів виробництва знання, а також для 

характеру трудової діяльності людини набуває становлення нового соціального 

устрою, заснованого на телекомунікаціях [61]. 

У «технотронному суспільстві» З.Бжезинського досліджуються соціальні 

конфлікти та шляхи їх усунення через збільшення доходів окремих членів 

суспільства; в теорії Ж.Фурастьє НТР знімає проблему класової боротьби і 

забезпечує автоматичне розв’язання всіх соціальних проблем завдяки утворенню 

«суспільства споживання», де переважає сфера послуг. 

Одним із засновників соціальної течії в українській політичній економії 

вважається С.Подолинський. Відповідно до його ідеї «громадівського соціалізму» 
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національність, зокрема для України, – зручне угрупування для економіки 

самоврядування. Завданням соціал-демократії виступає вивчення різноманітних 

сторін буття власного народу з метою кращого розуміння його потреб та сподівань, 

до яких треба пристосовувати революційну теорію, а не навпаки. Ключовим є 

національна складова в побудові концепції соціальної економіки, як і будь-якої 

іншої організаційної економічної системи. 

Останні дослідження в даній сфері все більшою мірою зосереджуються на 

питаннях солідарної економіки. Зокрема, вітчизняний економіст А.С.Філіпенко 

[209] основними імперативами, що зумовлюють можливість та необхідність 

розвитку народної, солідарної економіки,  визначає гострі  протиріччя, негативні 

соціально-економічні наслідки глибокого розшарування  в суспільстві, люмпенізації 

великої частини населення,  сповзання  країни на маргінальні позиції в світовому 

економічному просторі, людські та територіальні втрати, породжені існуючою 

моделлю економіки і суспільства [208]. 

Солідарність, солідаризм  є надзвичайно важливою компонентою успішної 

реалізації трансформаційних процесів. При цьому солідарність може бути 

громадянською, соціально-політичною, економічною, професійною, станово-

кастовою,майновою,  освітньою, культурною, мовною, етнічною, конфесійною, 

цивілізаційною, расовою, гендерною, регіональною, екзистенційною, тощо [91]. 

Солідарність проявляється у  консолідованій спільній діяльності з метою реалізації 

спільних цілей та завдань на основі узгодженого прийняття норм і правил 

суспільного об’єднання, спільних моральних смислів, норм та цінностей. На 

мікрорівні реалізація концепції солідарної економіки передбачає створення 

самоврядних підприємств сімейного типу, кооперативних,  народних, комунальних 

підприємств, розвиток соціального бізнесу. На макрорівні, тобто на рівні держави, 

принципи солідарності полягають, насамперед, у створенні необхідних і достатніх 

передумов для реалізації сутнісних сил особистості, зокрема вільного доступу до 

ресурсів з метою розвитку підприємництва.  

Серед науковців і політиків існує певний консенсус про те, що головною ланкою 

трансформаційного процесу є глибоко ешелонована,  широкомасштабна, 
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всеохоплююча модернізація економіки і суспільства. Водночас її здійснення вимагає 

згуртованості, єдності, консолідації  суспільства на основі принципів солідарності. 

«Соціальна солідарність суспільства … виступає,  з одного боку,  як об’єкт 

трансформаційних перетворень, з іншого – як визначальний ресурс» [78]. Ключовим 

питанням модернізації є цінності, в контексті яких вона здійснюється та на які 

спрямовуються її головні цілі. У широкому цивілізаційному вимірі в 

катіпалістичних моделях промислово розвинутих країн, в діяльності провідних 

міжнародних фінансових організацій. Великих транснаціональних 

корпорацій  домінуючими залишаються ліберальні цінності, що сповідують свободу, 

демократію, ринковий  економічний устрій, громадянське суспільство, забезпечення 

прав людини і громадянина тощо [3]. 

Окремий напрямок вітчизняних досліджень становить побудова соціоекономіки 

в результаті глобальних нооперетворень та планетаризації соціального. Зокрема, 

А.Гальчинський, розвиваючи теорії нооеволюційного процесу В.Вернацького та 

П.Шардена, обґрунтовує роль людини та людства в процесі глобальної економічної 

трансформації, розглядаючи людську особистість, все соціальне в центрі 

нооперетворень.   

В даному контексті людство розглядається як живий організм із власною 

нервовою системою, а, виходячи з нагальних процесів планетаризації соціального, 

потенціал розумного в економіці реалізується шляхом підпорядкування 

функціональних механізмів логіці розширеного відтворення багатства людської 

особистості [36].   

Саме тому принципово важливим є уточнення місця людини в економіці. 

Людина виступає не лише фактором виробництва, а й становить безпосередню його 

мету, одночасно трактуючись як суб’єкт та об’єкт розвитку. Розуміння, оцінка й 

врахування значення соціального фактору є надзвичайно важливим в процесі 

формування під впливом глобальних мережевих інформаційних систем нового, 

можливо постлюдського, суспільства [215].  

В зв’язку з цим можна виділити декілька системоутроюючих позицій щодо 

сучасної планетаризації соціального. 1. Розширення функціональних параметрів 
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економіки, включення в її структуру всього спектра не лише економічних, а й 

соціальних факторів розвитку людської особистості, формування на цій основі 

якісно нової системної цілісності — соціоекономіки. Функціональне поле економіки 

в його широкому контексті — це простір соціоекономічних перетворень. Формат 

економічного простору виходить за рамки виробництва та розподілу товарів і 

послуг, що охоплює не тільки відношення "мати", а й увесь комплекс системних 

взаємозалежностей, пов'язаних із затвердженням людини як особистості, 

реалізацією пріоритету "бути". У цьому разі увага акцентується не лише на 

специфічності економіки майбутнього, а й на реаліях сьогодення. Економічні 

перетворення ряду країн Заходу, і насамперед Скандинавії, уже зараз здійснюються 

в цьому напрямі. Це важливий орієнтир і для стратегії розвитку України. 2. 

Психологічна мотивація економічних рішень3 та формування системи 

неформальних само регуляторів економічного процесу (нематеріальних мотивацій, 

толерантності, етичних і морально-психологічних, духовних і світоглядних 

цінностей). 3.Ліберальна визначеність соціоекономічного простору. Новітній цикл 

лібералізації пов’язаний з тим, що сила розуму в її механізмах, що формуються, 

перевершує можливості (в усіх своїх проявах) сили державного втручання [189]. За 

подібних умов одночасне збереження часткового втручання держави та ринкового 

саморегулювання доповнюється реалізацією контролюючої функції суспільства. 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття ознаменувалися зростанням уваги, приділеної 

соціальному аспекту в рамках міждисциплінарного дослідження економіки. Ф. фон 

Хайек, М.Фрідман, Е.Рот, Л.Шеплі, Ж.Тіроль, А.Дітон – Нобелівські лауреати 

останніх десятиліть, які проводили свої дослідження саме в ракурсі соціальних 

аспектів економічного розвитку [202]. 

Фрідріх фон Хайек розділив Нобелівську премію 1974 року по економіці з 

Г.Мюрдалем  за «… глибокий аналіз взаємозалежностей економічних, соціальних та 

інституційних явищ». Однак саме надмірна соціальна складова державної політики, 

 
3 Річард Талер, Нобелівська премія з економіки за «внесок у побудову зв'язків між економічним та психологічним аналізами 

ухвалення рішень індивідуумами», 2017.  
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що так яскраво проявляється в соціалістичній системі, була піддана жорсткій 

критиці з боку автора. 

Втручання держави, на думку Ф.Хайека, не лише порушує рівновагу в 

економіці, а й з часом знищує свободу індивідуалізму та демократію. Тому чим 

більше держава опікується своїми громадянами, тим більше вона позбавляє їх будь-

якої свободи. На основі цього автор заперечує державне планування, а соціалізм 

називає замахом на права людей та помилковим державним курсом, що, в 

майбутньому, найпевніше призведе до тотального режиму.  

Превалювання державної власності, загальність державного контролю є 

причиною концентрації влади в руках найгірших в моральному та творчому сенсі 

прошарків населення, і в цьому – причина політичного тоталітаризму та корупції. В 

зв’язку з цим, “помилково думати, що вибір, перед яким ми стоїмо, - це вибір між 

системою, де кожен отримує по заслугам у відповідності з певними абсолютними та 

універсальними критеріями, і системою, де доля людини певною мірою 

визначається випадковістю або фартом. В дійсності – це вибір між системою, за якої 

перерозподілом будуть займатися виключно декілька людей, і системою, за якою це 

залежить, принаймні частково, від здібностей та підприємливості самої людини, а 

частково від непередбачуваності обставин» [311]. 

Таким чином, на думку автора, соціалізм, соціально-орієнтована економічна 

політика держави – це хибний шлях розвитку, направлений на усталення 

тоталітаризму [216]. 

Мілтон Фрідман 1976 року отримав Нобелівську премію за дослідження в сфері 

споживання, монетарної історії та теорії, а також складності стабілізаційної 

політики. Окрему увагу в його роботах займають питання соціальної 

відповідальності бізнесу, який, на думку автора, зацікавлений виключно в 

ефективному використанні інвестованих грошових засобів [298]. Таким чином, всі 

інші соціальні аспекти та реалізація соціальних програм залишаються прерогативою 

держави й становлять частину її стимулюючої політики. Як і більшість 

монетаристів, М.Фрідман наголошує на скороченні функцій держави як 

регулюючого органу, тим самим пропагуючи необхідність реформування системи 
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соціального забезпечення (відповідно до умов, коли бізнес не зацікавлений, а роль 

уряду мінімізована на користь приватного сектору). Набула поширення його ідея 

трансформації системи соціального забезпечення з розподільними програмами 

пенсійного забезпечення з фіксованими сумами виплат в систему приватних 

рахунків, що б надало додаткові можливості інвестування та накопичення [213]. 

Загалом, відповідно до монетаризму Фрідмана, основним засобом розвитку 

сучасного капіталізму є економічна свобода, що обумовлює всі інші суспільні 

свободи. Ідея економічної свободи може бути реалізована лише за умови 

невтручання держави. Психологічні фактори людини (особливості її поведінки в 

різних економічних ситуаціях), на відміну від державного регулювання економіки, 

виступають природним фактором спрямованості економічної системи до рівноваги.  

Тим мне менш, безальтернативний ринковий механізм не може сам забезпечити 

деякі економічні дії, спрямовані на досягнення загально важливих суспільних цілей, 

не пов’язаних з ефективністю виробництва, що може бути компенсовано виключно 

економічним втручанням держави. 

2012 року Нобелівську премію присуджено за «Теорію стабільного розподілу й 

практику устрою ринків»4. Е.Рот і Л.Шеплі в своїх роботах спробували відповісти на 

одне з основних питань економіки – питання справедливого розподілу ресурсів між 

споживачами найкращим чином.  

Наукові розробки Л. Шеплі і Е. Рота являють собою приклад дуже хорошого 

стикування фундаментальної теорії, емпіричних досліджень, лабораторних 

експериментів й успішних практичних рекомендацій на вдосконалення ринкових 

інституцій тоді, коли класичні ринкові механізми або відсутні, або неефективні. 

Таким чином, вчені довели, що економіка може запропонувати рішення питань, за 

яких чутливість в етичних проблемах стикається з реально існуючим дефіцитом 

певних ресурсів, в результаті чого є потреба у свободі дій. Ця нагальна проблема 

виникає й повинна бути вирішена саме в процесі реалізації соціально-орієнтованої 

ринкової моделі державного управління. 

 
4 The Theory of Stable Allocations and the Practice of Market Design 
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Соціальні аспекти економіки – як сфери державного регулювання, так і впливу 

великого бізнесу на розвиток суспільства – стали об’єктом дослідження ще одного 

Нобелівського лауреата Жана Тіроля. Ж.Тіроль удостоєний нагороди “за аналіз 

ринків і їх регулювання” – феномен “влади ринку”. Роботи Тіроля показали, як 

правильно регулювати ті галузі економіки, в яких домінують кілька великих 

компаній або єдина монополія для того, щоб вони діяли в інтересах суспільства. 

“Відсутність регулювання на таких ринках часто призводить до соціально 

небажаних результатів – невмотивованого зростання цін або збереження на ринку 

компаній, які виживають, блокуючи вхід на ринок більш ефективних конкурентів. 

Заходи регулювання або конкурентної політики мають бути ретельно адаптовані до 

умов кожної конкретної галузі. Жан Тіроль створив загальну основу для розробки 

таких заходів і конкретизував способи її використання в різних галузях – від 

телекомунікаційної до банківської. Спираючись на його розробки, уряди можуть 

заохочувати великі компанії, допомагаючи їм стати більш ефективними, і водночас 

запобігти шкоді, яку ті могли б заподіяти конкурентам або споживачам” [151, c.45].  

Ж.Тіроль дає відповіді на питання, як саме державі слід налаштовувати тонкий 

механізм регулювання існуючих монополій у фінансовій, транспортній чи 

телекомунікаційній галузях, наскільки сильно втручатися у процес концентрації 

капіталу шляхом злиттів і поглинань, як запобігати картельним змовам, що 

підривають основи ринкової конкуренції. Надто прямолінійна антимонопольна 

політика заборон горизонтальної кооперації між гравцями одного ринку може 

принести не лише позитивні, а й негативні наслідки, наприклад згортання інновацій, 

оскільки корпоративні альянси створюються як задля цінової війни, так і з метою 

реалізації спільних науково-технічних проектів. Класичні методи боротьби з 

олігополіями не завжди успішні, оскільки обмеження цін не завжди заважає 

отриманню надприбутків, а заборона кооперації гравців на ринку може стримувати 

розвиток інновацій. Оптимальне регулювання має здійснюватися з урахуванням 

особливостей кожної галузі, що дасть змогу урядовцям легше вирішувати дилему 

між стимулюванням потужних корпорацій ставати більш продуктивними і водночас 

менше шкодити інтересам споживачів та інших учасників ринку. 
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Поряд із запропонованим механізмом регулювання ринку заслуговують на увагу 

розроблені Ж.Тіролем рекомендації щодо боротьби з недосконалостями 

бюрократичного державного регулятора економіки. До основних складових 

ефективного реформування держаного апарату вчений відніс такі: 1) 

реструктуризація державного сектору, яка передбачає різке скорочення видатків на 

утримання держслужбовців, делегування частини його функцій незалежним 

агенціям з чіткими бюджетними лімітами і зведення до максимального спрощення 

взаємодії бізнесу й уряду; 2) сприяння конкуренції з метою зростання якості 

соціальних послуг у всіх сферах економіки через стимулювання інформаційної 

відкритості провайдерів послуг та посилення вимог до стандартизації; 3) 

оцінювання будь-якої ініціативи державних чиновників для визначення доречності 

державного втручання (порівняння витрат і вигод, реальність дії запропонованого 

регулювання і його ефективність); 4) підзвітність державних службовців і керівників 

великих державних установ з метою визначення результатів їхніх дій з точки зору 

винагороди або покарання санкціям [90]. 

Лауреатом 2015 року став  Ангус Дітон, який здобув премію за поглиблення 

наукового розуміння різних аспектів процесу споживання, бідності та добробуту. 

Свою увагу автор зосередив на дослідженні питань добробуту та економічного 

розвитку, а також порівнянні здоров’я населення та рівня багатства й бідності 

досліджуваних країн. А. Дітон підкреслив три взаємозалежних досягнення: новий 

підхід до оцінки попиту на різні товари, дослідження взаємозв’язку між доходом і 

споживанням та роботу щодо вимірювання рівня життя та бідності. 

Рівень добробуту й бідності оцінюється в географічному і часовому вимірах. 

Методологія Дітона полягає у вивченні споживання в різних країнах світу на 

індивідуальному рівні. Його дослідження спрямовані на детермінанти здоров'я в 

багатих і бідних країнах, а також на вимірювання бідності в окремих країнах світу. 

Аналізував обстеження домашніх господарств. Доводив наявність прямого зв'язку 

між матеріальним достатком і відчуттям щастя. Таким чином, автор показав 

взаємозв’язок та взаємовплив економічного розвитку країни з такими соціальними 
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аспектами, як рівень добробуту, споживчий попит, задоволення життям та відчуття 

щастя окремими членами суспільства [85]. 

Активна соціалізація напрямків наукових досліджень, автори яких були 

удостоєні Нобелівських премій, свідчить про існування об’єктивно доведеного 

факту тісного взаємозв’язку економічного з соціальним. Упродовж останніх років 

досить велика кількість відомих економістів оприлюднили масштабні дослідження, 

пов’язані саме з цією сферою. Зокрема, Томас Пікетті й Ентоні Аткінсон 

(дослідження природи нерівності), Ричард Бланделл (мікроеконометричні 

дослідження ринку праці та споживчої поведінки), Джон Лист (розвиток польових 

досліджень в економіці), Чарльз Манскі (опис часткової ідентифікації й 

економічний аналіз соціальних взаємозв’язків) та інші. 

Враховуючи багатогранність наявних теорій, підходів, концепцій та моделей 

соціалізації економічних процесів, кожен з яких еволюціонує та видозмінюється 

синхронно з об’єктивними чинниками розвитку світового господарства на кожному 

окремому етапі, а також неоднорідність такого розвитку в окремих локальних 

об’єднаннях, наразі існує й використовується велика кількість категорій, що 

характеризують процеси та результати соціалізації економіки. Кожна категорія 

(«змішана економіка», «соціально-орієнтована економіка», «соціальна економіка», 

«солідарна економіка» і т.д.), на нашу думку, має певну специфіку, що характеризує 

конкретні риси економічної соціалізації.  

Так, змішана економічна модель є поєднанням традиційної, планово-

адміністративної та ринкової систем, що являє собою синергію їх ключових 

елементів, доповнюючи основні засади ринкової економіки елементами 

національної ідентичності (властивими традиційній системі) та соціальними 

гарантіями забезпечення мінімального рівня захисту населення, що передбачено в 

умовах планової економіки, але не становить об’єкт вигідного інвестування та 

джерела отримання доходів в умовах вільного ринку. Ключовим принципом такої 

моделі є поєднання ринкових та адміністративних засад структурування економічної 

системи держави з наявною в ній соціальною складовою (частка якої є незначною). 
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В соціально-орієнтованій ринковій економіці як різновиді змішаної економічної 

системи соціалізація є швидше за все є напрямком та характерною доповнюючою 

рисою ринкових процесів. Основною метою функціонування даної моделі 

економіки держави є економічний розвиток та зростання абсолютних його 

показників, а соціальне забезпечення та гарантії визначаються як відносна величина 

загально економічних процесів. Таким чином, економічне зростання підтримує 

позитивну тенденцію росту соціального забезпечення, але високий рівень добробуту 

не є самоціллю. 

Соціальна держава як правова інституція акцентує увагу на соціальній політиці 

з метою забезпечення високого життєвого рівня та зайнятості населення, реалізації 

прав та свобод громадян, створенні якісної інфраструктури соціальних послуг та 

забезпечення вільного доступу до них усім громадянам, соціальному забезпеченні та 

обслуговуванні, підтримці малозабезпечених прошарків населення. 

Соціальна економіка забезпечує виконання усіх вищезазначених ключових 

завдань соціальної політики, що реалізується соціальною державою, на основі 

створення досконалої економічної системи з розвинутою виробничою 

інфраструктурою, логістичною мережею, високим рівнем конкурентоздатності 

вітчизняних товарів та послуг, трудових ресурсів, а також належним рівнем 

купівельної спроможності.  

В державі загального добробуту основним завданням соціально-економічної 

політики держави є підвищення життєвого рівня для всього населення країни. 

Утримання високого сталого рівня добробуту здійснюється як за рахунок 

ефективного функціонування економіки країни з забезпеченням належного рівня 

зайнятості та високого рівня доходів громадян, так й за рахунок формування 

розгалуженої системи соціальних гарантій, високий рівень яких забезпечується за 

рахунок сталого наповнення бюджету. 

Першочерговими принципами солідарної економіки є соціалізація відносин 

власності, управління та реалізація проектів соціально-економічного розвитку на 

засадах субсидіарності та кооперації. Активна співучасть, органічна взаємодія на 

засадах соціального партнерства поширює спектр зобов’язань, право контролю та 
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участь у розподілі ефектів реалізації конкретної соціально-економічної програми 

розвитку держави на всіх учасників господарських відносин – державу, бізнес, 

трудові ресурси. 

Солідарна соціальна економіка, на нашу думку, є, на сучасному етапі 

світогосподарського розвитку, найбільш досконалою економічною системою, що 

передбачає  солідарний принцип участі кожного в реалізації досконалої моделі 

соціальної економіки, що поєднує економічний розвиток та соціальний захист. 

Основоположним принципом моделі солідарної соціальної економіки є її 

превентивний характер, що передбачає максимально повне залучення населення до 

інклюзивного ринку праці в умовах сталого економічного розвитку держави. 

Формування належних економічних умов для самозабезпечення громадян, солідарна 

участь всіх членів суспільства в  створенні національного доходу поєднується з 

існуванням системи соціального забезпечення, що виконує підтримуючу роль в 

кризові періоди розвитку економіки загалом або існування окремого індивіда. 

Ефективна практична реалізація даної моделі можлива за умов стабільності, 

прозорості політичних та економічних процесів, досконалості законодавчої бази, 

ефективності державного регулювання та контролю, існування суспільного 

контролю над державою та суспільної свідомості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Висновки до розділу 1 

Соціальні аспекти економічних моделей державного устрою стали окремим 

вагомим аспектом теорій, концепцій та підходів, що були сформовані та 

розвивались протягом всього періоду еволюції економічної науки. Регламентування 

сфер виробництва та споживання, праці та капіталу, вартості, власності на засоби 

виробництва, системи державного управління, тощо здійснювалось з призми оцінки 

(або її нехтування) місця людини в даних процесах, вартості людського капіталу, 

розподілу прав та обов’язків окремих суб’єктів господарювання, орієнтованості 

державної економічної політики на соціальні сфери та формування рівня добробуту 

населення. Економічний розвиток, господарська діяльність здійснюється задля 

створення багатства нації (що реалізується, в подальшому, в певних формі та 

структурі його розподілу між окремими індивідами) та завдяки людському ресурсу. 

Саме тому соціалізація як феномен світового господарства є беззаперечною 

закономірністю на всіх етапах його розвитку. 

Теоретико-методологічною основою соціалізації економічних моделей держави 

стали концепції «соціальної держави» Р.Оуена, А.Сен-Сімона, Ш.Фур’є, С.Сісмонді, 

К.Маркса, Л.Вальраса, Дж.Мілля, К.Поланьї; концепції «загального добробуту» 

Конфуція, Платона, Р.Гасслера, А.Сміта, В.Парето, А.Пігу, О.Бем-Баверка; 

концепція «суспільного розвитку» Т.Веблена, Дж.Коммонса, Р.Арона, 

Дж.Гелюрейта, Й.Шумпетера, Д.Белла, З.Бжезинського, Ж.Фурастьє; концепції 

«людини» в економіці – «моральної людини» Т.Гоббса, Ж.Кальвіна; «економічної 

людини» А.Сміта, Дж.Мілля; «соціальної людини» Ф.Ліста, В.Рошера, К.Кніса, 

М.Вебера; «психологічної людини» Т.Саймонса, О.Вільямса; а також багато 

численними концепціями «людських ресурсів» та «людського капіталу». В 

українській економічній думці соціальна економіка представлена концепціями 

економічної солідарності А.Філіпенка, «громадівського соціалізму» 

С.Подолинського та «нооеволюційних трансформацій» А.Гальчинського. Зростає 

увага до соціального аспекту в рамках міждисциплінарного дослідження економіки 

в роботах Нобелівських лауреатів, зокрема Ф. фон Хайек, М.Фрідман, Е.Рот, 

Л.Шеплі, Ж.Тіроль, А.Дітон. 
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Багатогранність підходів до різних аспектів соціалізації економіки сприяла 

формуванню широкого понятійно-категоріального апарату. Зокрема, в результаті 

дослідження системних елементів соціалізації державних економічних моделей, що 

формувались та розвивались на різних етапах розвитку світового господарства, було 

виділено такі категорії, як  «змішана економіка», «соціально-орієнтована 

економіка», «соціальна економіка», «солідарна економіка», «держава загального 

добробуту» тощо. 

Солідарна соціальна економіка стала найоптимальнішим на сучасному етапі 

світового розвитку цивілізації економічним дискурсом, що уособлює конвергенцію 

соціального та економічного, приватного та суспільного, національного та 

міжнародного, формуючи таку модель, за якої економічний розвиток створює 

необхідні умови для самозабезпечення всіх членів суспільства високим рівнем 

добробуту, а держава, в свою чергу, перебуваючи під суспільним контролем, 

покликана створювати необхідні для сталого економічного  розвитку умови, 

забезпечувати виконання законодавчо закріплених норм та правил функціонування 

вільного ринку, реалізовувати заходи соціального забезпечення як засобу 

антикризового регулювання, сприяти якісному відтворенню людських ресурсів, 

зберігати національні цінності, надбання та довкілля для  прийдешніх поколінь, 

формувати засади субсидіарності, відповідальної економічної поведінки, 

національної свідомості своїх громадян, тощо. 
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РОЗДІЛ 2. ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ  

МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Соціальна солідарна економіка як різновид соціально-економічної 

моделі  

 

В сучасній світогосподарській системі більшість національних моделей 

представлені змішаною формою соціально-економічного устрою,                                   

серед яких модель солідарної соціальної економіки займає чільне місце, являючи 

собою результат конвергенції концепцій соціальної економіки.   

Ідея солідарної соціальної економіки (ССЕ) набуває дедалі більшого поширення 

в усьому світі. Людина (в ролі робочої сили, виробника, споживача, громадянина 

[143]) відчуває підвищену вразливість, пов’язану з глобалізацією, економічною 

лібералізацією, фінансовими потрясіннями,  продовольчими кризами, тощо. Саме в 

рамках ССЕ можливо реалізувати та захистити власні права в контексті подібних 

потрясінь. Відмінною рисою ССЕ є можливість реалізації політичної та культурної 

ідентичності окремих країн та регіонів світу в контексті єдино векторної соціально-

економічної політики сталого розвитку. Найбільш успішно принципи ССЕ 

реалізуються за умови взаємної співпраці політичних сил та інших учасників 

соціального руху, що створює міжнародні мережі й дозволяє досягнути глобальних 

ефектів в контексті стійкого розвитку. Розвиток та діяльність окремих суб’єктів ССЕ 

здійснює, наразі, реальний вплив на вирішення таких соціально-економічних 

проблем глобального характеру, як скорочення масштабів бідності, побудова 

надійної системи соціального захисту, загальний доступ до якісних соціальних 

послуг, подолання безробіття та забезпечення ефективної зайнятості, тощо.  

Масштабування новітніх форм ССЕ на сучасному етапі здійснюється переважно 

в трьох вимірах: горизонтальний (поширення таких форм організацій та підприємств 

ССЕ, як оборотне кредитування, рятувальні асоціації в Африці, громадські 

об’єднання управління лісовими господарствами в Південній Азії); вертикальний 

(діяльність таких організаційних форм підприємницької діяльності, як 
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великомасштабні фінансові та виробничі кооперативи, конфедерації, т.п.); 

поперечний (за умови реалізації практики ССЕ в масштабах окремих регіонів, 

областей або провінцій, наприклад: Квебек (Канада), Емілія-Роман’я (Італія), регіон 

Басків (Іспанія), Гуджараті та Кералі (Індія), Гангвон (Корея). 

Під впливом сучасних викликів світового господарства традиційні форми 

соціальної економіки, зорієнтовані на кооперативні, взаємні асоціації, громадські 

організації та фонди, активно розвиваються нові форми ССЕ: торговельні 

організації, що поєднують виробників та споживачів як на національному, так і на 

міжнародному рівнях; альтернативні харчові мережі, що беруть участь у 

колективному забезпеченні; жіночі групи самодопомоги, неурядові та донорські 

організації, які займаються питаннями розширення можливостей жінок; громадські 

організації та групи із захисту лісових господарств; «кооперативи нової генерації», 

поширені в Індії; неформальні об’єднання працівників.   

Підвищена увага та поширена практика реалізації принципів ССЕ пояснюється 

активною участю не лише урядів та юридичних суб’єктів економічних відносин, а й 

пересічних громадян у даних процесах. За даними Організації економічного 

співробітництва та розвитку в країнах, що розвиваються, основним стимулюючим 

фактором активності працівників та виробників є прагнення отримати соціальні 

гарантії від держави та захистити власні права та майнові інтереси. Натомість, в 

промислово розвинутих країнах, зокрема Скандинавському регіоні, основними 

стимулами є свідоме виконання людьми ролі споживача, інвестора, підприємця, 

громадянина, тобто реалізація соціальної свідомості. В першу чергу нові гібридні 

форми ССЕ реалізуються в найбільш соціально орієнтованих сферах, зокрема 

соціальних послуг, медичного догляду, будівництва житла, охорони здоров’я та 

валеології, освіти, культури і т.п. Передові в даній сфері країни Скандинавського 

регіону активно розвивають такі новітні форми, як: розширення альтернативних 

харчових мереж, урбанізація сільського господарства, реалізація 

взаємодоповнюючих валютних та інвестиційних схем, застосування альтернативних 

джерел енергії, організація надання соціальних послуг в рамках окремих громад і 

т.д. 
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Ефективність практичної реалізації форм ССЕ є беззаперечною, однак досить 

відрізняється в залежності від загального стану та розвитку окремої країни. 

Зазвичай, низький рівень грамотності та освіти, недостатня кількість соціального 

капіталу, низький рівень компетенцій, відсутність нормальних умов праці й просто 

добре налагоджених мереж комунікацій між окремими контрагентами й учасниками 

даних процесів можуть суттєво знизити ефективність ССЕ загалом. Очевидно, що 

функціонуючи в умовах вільної ринкової економіки, підприємства ССЕ мають 

переймати характеристики капіталістичних об’єднань, поєднуючи в собі функції 

соціальної значимості та інноваційності управлінських методів.  

Ще однією неоднозначною рисою ССЕ є оцінка ефективності функціонування її 

форм. Зокрема, такі параметри оцінки діяльності, як створення додаткових робочих 

місць, забезпечення зайнятості, сприяння соціальному розвитку часто суперечать 

таким параметрам, як економічний розвиток, зростання та продуктивність. Часто 

суб’єкти ССЕ не можуть подолати конкурентну боротьбу на ринку через власну 

обмеженість в інформації, фінансуванні, доступі до окремих ресурсів.  

Нереально припустити, що форми ССЕ будуть прийнятними в усіх галузях 

економіки, особливо капіталомістких, однак очевидними є переваги ССЕ в сфері 

екологічної модернізації економіки та наданні соціальних послуг. 

Розуміння потенціалу окремих форм ССЕ залежить, в першу чергу, від їх 

взаємодії з іншими суб’єктами економіки. Подібний взаємозв’язок елементів та 

місце солідарної соціальної економіки в системі світової економіки можна 

представити наступним чином (рис.2.1.). 

Співпраця державного та приватного сектору надзвичайно важлива. Окрім того, 

державна політика, що забезпечує сприятливе для реалізації основних принципів 

солідарної соціальної економіки середовище, є надзвичайно важливою умовою її 

ефективної реалізації. Потенціал, що містить в собі концепція ССЕ, може бути 

успішно реалізований виключно за умови сприятливого середовища, наявності 

відповідної законодавчої бази, державних програм підтримки та співучасті, 

цілеспрямованих дій реалізації державної соціально-орієнтованої економічної 

політики сталого розвитку [137]. Державне сприяння дозволяє подолати слабкі 
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сторони ССЕ, що проявляються в умовах вільної ринкової конкуренції, досягнути 

економічної ефективності одночасно зі стійким соціальним ефектом в процесі 

функціонування та розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Місце солідарної соціальної економіки в економічній системі [248] 

 

Термін державної соціально-економічної політики охоплює за своєю суттю 

цілий діапазон різноманітних державних інтервенцій, зокрема законодавча 

ініціатива, напрямки, пріоритети та принципи державної політики, плани розвитку, 

інституційні інновації, управління відтворенням якісної робочої сили, різновекторні 

реформи. Подібне втручання може здійснюватись на місцевому, національному, 

регіональному та міжнародному рівнях. Окрім того, подібний політичний курс має 

на меті не лише сприяння поширенню ідей ССЕ, а й уникнення існуючих перепон та 

усунення протидії зацікавлених суб’єктів, що гальмує розвиток подібних ініціатив 

як на національному, так і міжнародному рівнях.  
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Регіональний рівень ССЕ є надзвичайно чутливим через необхідність подолання 

протиріч, що існують в державній політиці окремих країн регіону, а також подекуди 

існуючу відмінність в стратегічних цілях розвитку за умови неоднорідності наявних 

ресурсів, вихідних позицій та актуальних проблем, що існують на окремих 

національних рівнях. 

Ключовими інструментами державної політики, спрямованої на поширення 

принципів та практики ССЕ, є кредитування, інвестиції, розвиток інфраструктури, 

закупівлі, субсидії, пільгове оподаткування, сприяння торгівлі, сприяння обміну 

статистичною та ринковою інформацією, технічна допомога, досконалі механізми 

регулювання ринку праці, формування системи освіти, навчання та інших 

соціальних послуг, соціальна допомога та соціальний захист малозабезпечених 

верств населення [139].  

Якщо в промислово розвинутих та соціально-орієнтованих економіках, таких як 

країни Скандинавського регіону, Німеччина, Франція, тощо підхід щодо реалізації 

принципів ССЕ є більш комплексним, то країни, що розвиваються, концентруються, 

зазвичай, лише на одній формі ССЕ або обмеженому їх наборі. Наприклад, уряд 

Уганди реалізує практику ССЕ лише в одному секторі економіки, орієнтуючись 

виключно на діяльність кооперативів; уряд Коста-Ріки законодавчо закріпив 

систему державної фінансової підтримки кооперативам та сприяє солідарності 

робітничого руху й розвитку асоціацій громадськості; в Малі з 2014 року 

пріоритетним визначено державний курс сприяння солідарній та соціальній 

економії. Урядом країни було розроблено стратегічний план дій, спрямований на 

формування сприятливого інституційного, правового та нормативного середовища, 

що б активізувало процеси соціалізації економічної системи країни; зміцнення 

організаційного потенціалу суб’єктів господарювання; сприяння обміну інформації, 

організації навчання та дослідницької діяльності в рамках нагальних потреб 

соціально-орієнтованої економічної системи; постійний моніторинг та оцінка 

ефективності процесу соціалізації економіки. Аналогічним є підхід уряду Еквадору, 

курс на активну соціальну економіку якого реалізується через відповідні заходи 

державної соціально-економічної політики, фінансову підтримку, технічну 
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допомогу, систему державних закупівель, сприяння добросовісній торгівлі, 

соціальному партнерству, тощо. Наприклад, такий захід, як полегшення доступу 

приватних малих підприємств, виробників споживчих товарів, до торговельних 

площ супермаркетів (закріплене зобов’язання на законодавчому рівні), сприяє 

підвищенню конкурентоздатних позицій даних компаній, розширенню їх діяльності, 

збільшенню кількості створюваних ними робочих місць, зростанню обсягів 

сплачуваних до бюджету відрахувань та доступу населення до якісних товарів та 

послуг місцевого виробництва за помірними цінами.  

Вирішальну роль у сфері освіти та науки також відіграє держава та місцеві 

органи самоврядування. Саме відсутність освітньої бази, знань іноземних мов, 

навичок ведення переговорів, правова безграмотність є основними перепонами 

поширення ідей солідарної соціальної економіки й загалом соціально-економічного 

розвитку, що часто спостерігається в країнах, що розвивають (зокрема, країнах 

Африки).  

Надзвичайно важливою є участь органів місцевої влади у лобіюванні ідей ССЕ. 

Адресна допомога, цільові програми фінансування є вагомим внеском  в соціально-

економічний розвиток регіонів. Наприклад, в таких містах, як Богота, Калі, 

Медельїн у Колумбії органи місцевого самоврядування активно налагоджують 

торговельні взаємозв’язки між містом та селом, задовольняючи їх споживчий попит, 

розширюючи виробництво та сприяючи створенню нових робочих місць на 

підприємствах малого та, переважно, середнього бізнесу. 

Законодавча ініціатива, що стала досить активною останнім часом з питань ССЕ 

в більшості країн світу, становить сталу основу зростання кількості форм ССЕ та 

обсягів їх реалізації. Таким чином, прийнятий в 2006 році в Китаї Закон про 

спеціалізовані кооперативи фермерів став основою створення асоціацій 

товаровиробників та постачальників послуг в сфері сільського господарства. Наразі 

створено більше 730000 кооперативів та асоціацій, що об’єднали 54 млн сільських 

домогосподарств, суттєво посиливши їх конкурентні переваги та  зміцнивши їх 

позиції в умовах ринків вільної конкуренції. Однак, окрім законодавчої ініціативи, 

державна політика має бути спрямована на формування ресурсної бази та інших 
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необхідних умов сприятливого для розвитку різних форм ССЕ середовища. В 

іншому випадку, за відсутності освітньої системи, механізмів фінансування та 

субсидіювання, стійких гарантій задля активного залучення інвестицій навіть за 

умови досконалої законодавчої бази формування солідарної соціальної економіки 

буде неможливим. Подібна практика, на жаль, прослідковується в більшості країн 

Африки, де, на фоні прийняття низки законів жодних зрушень в напрямку 

соціалізації та ведення соціально відповідальної економічної політики урядів цих 

держав не відбувається.  

Економічна діяльність соціального сектору, що становить основу соціально-

орієнтованої солідарної економіки, закріплена, наразі, навіть в конституціях деяких 

країн, зокрема Болівії, Мексики, хоча це не є гарантією успішного формування 

системи соціальної економіки цих країн, на відміну від країн Скандинавського 

регіону, де питання ССЕ залишаються прерогативою суспільних неурядових 

організація, органів самоврядування, громадськості, не знайшовши належного 

відображення в основній законодавчій базі (за виключенням сталої системи 

соціального захисту, хоча вона не ототожнюється в правовому полі цих країн з 

поняттям ССЕ). 

Реформа інституційної структури державної влади в напрямку соціалізації 

економіки на засадах солідарності активно здійснюється як в промислово 

розвинутих країнах Європи, що є передовими в питаннях поширення ідей ССЕ, так і 

є характерними для країн, що лише залучаються до даних процесів (країни 

Латинської Америки, Східної Європи і т.п.).  В Арабському регіоні активно 

запроваджуються нові соціально-орієнтовані інституції та суб’єкти господарювання, 

діяльність яких спрямована, в першу чергу, на подолання безробіття, допомогу 

безпритульним та інвалідам. Держава здійснює правове сприяння та фінансову 

допомогу подібним суб’єктам господарювання. В Кореї Закон про сприяння 

соціальному підприємництву запровадив субсидіювання фондів заробітної плати 

суб’єктам соціального підприємництва.  

Практика окремих країн (Бразилія, Нікарагуа, Аргентина) передбачає створення 

посередницьких інституцій, які б максимально забезпечували інтереси держави та 
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суб’єктів господарювання в напрямку реалізації концепції солідарної соціальної 

економіки. 

Протягом останнього десятиріччя спостерігається активна реструктуризація 

інституційної системи державної влади в напрямку соціального орієнтування та з 

метою подальшого пропагування ідей ССЕ. Зокрема, значна кількість нових 

інститутів з’явилась в Колумбії, Малі, Марокко, Венесуелі, тощо (наприклад, в 

Нікарагуа було створено спільне профільне Міністерство сім’ї, суспільства, 

кооперативної та асоціативної економіки, в Аргентині – Міністерство соціального 

розвитку, на Еквадорі – координаційний центр з питань регулювання, планування та 

фінансування ініціатив в сфері соціально-орієнтованого економічного розвитку, 

проведено реформування існуючих міністерств з питань праці та зайнятості в 

Бразилії, Коста-Ріці, Кореї і т.д.). 

При розгляді нововведень в реформуванні системи ССЕ важливо зосередитись 

не лише на інституційних інноваціях, а й на пошуці новітніх механізмів та джерел 

фінансування ініціатив в сфері соціально-економічного сталого розвитку. 

Найчастіше обмежений доступ до ресурсів, кредитних ліній та фінансових засобів є 

основною перепоною реалізації соціально-орієнтованих економічних ініціатив. 

Ефективним інструментом в такому випадку є банки розвитку (поширені в Болівії та 

Коста-Ріці), що дозволяють невеликим виробникам, кооперативам та асоціаціям 

отримати доступ до кредитів за вигідними ставками та пільговими умовами 

погашення. Основним джерелом залучення фінансів до даних банків виступають 

відрахування з прибутку компаній, перерахунок податкових зборів та страхові 

внески роботодавців на соціальні послуги (цільове призначення).  

Успішним досвідом реалізації інноваційних форм ССЕ можна вважати 

Солідарний договір про співробітництво між Півднем та Північчю, підписаний 

рядом країн Латинської Америки та Карибського басейну, що передбачає ряд 

заходів з підтримки регіональної інтеграції, багатополярної геополітичної стратегії 

розвитку, солідарного існування народів регіону, формування загального добробуту 

на засадах соціальної справедливості. 
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Дискусійним залишається питання, чи можна вважати подібні заходи в сфері 

ССЕ цілісною системою соціально-орієнтованої економічної політики держави, 

спрямованої на поліпшення загального добробуту, формування сталої системи 

засобів до існування, досягнення стабільних показників економічного зростання, 

виробництва та споживання, подолання наслідків нестабільного розвитку та 

соціальної нерівності [97]. Соціальна інтеграція, рівність, стійкість економічного 

розвитку є основними прерогативами державної політики, що базується на 

принципах ССЕ.  

Враховуючи соціальну, екологічну, демократичну та виробничу спрямованість 

концепції ССЕ, до основних перепон (негативних наслідків) на шляху 

трансформаційних змін можна віднести такі явища, як: 

- підвищення нестабільної зайнятості в умовах загального росту рівня 

безробіття; 

- екстерналізація соціальних та екологічних витрат в умовах традиційної 

господарської моделі з метою максимізації прибутку та формування надмірних 

конкурентних переваг; 

- коммодифікація життя та середовища, що не лише визначає форми 

соціального захисту, а й послаблює тиск державного регулювання та посилює 

ефективність даних заходів та їх вплив на соціальну та екологічну сфери; 

- делокалізація, що підриває процеси місцевого (локального) економічного 

розвитку шляхом отримання доходів, ресурсів (зокрема людського) та капіталу 

великими платниками податків, містами, фінансовими центрами; 

- різке розширення фінансової сфери за рахунок продуктивних інвестицій, що 

сприяє поглибленню нерівності, загостренню економічної кризи та обмеженню 

обсягів та джерел кредитування. 

Огляд практик реалізації концепції ССЕ в різних країнах виокремлює ряд 

спільних для даного процесу проблем. Основними серед них є бюджетні обмеження, 

недостатність якісних людських ресурсів, проблеми в сфері координації та 

управління. Спільними для державної політики окремих країн є подолання таких 

перепон, як: формування інституційного потенціалу, реалізація принципу участі 
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спільноти в політичних процесах, довгострокова сталість економічного розвитку, 

державні інтервенції та ініціативи в сфері соціалізації системи управління, тощо.  

Найчастіше проблеми з впровадженням принципів ССЕ в державну соціально-

економічну політику виникають не на стадії їх втілення в законодавчих актах та 

стратегічних планах державного управління, а саме в процесі їх  практичної 

реалізації, у відсутності координації та ефективного співробітництва усіх 

контрагентів, залучених до даних процесів [133]. Недієздатність концепції ССЕ на 

практиці часто пов’язана в недостатністю ресурсної бази, внаслідок слабкого 

позиціювання держави перед донорськими організаціями, через принцип жорсткої 

економії або відсутність економічної лібералізації, що має проявлятись в 

полегшенні фіскальної дисципліни та спрощенні бюрократії. Так, першочергово 

перспективні ініціативи в сфері ССЕ в Бразилії були нівельовані через бюджетні 

обмеження, а в Нікарагуа – через низький освітній рівень та недолік кваліфікованих 

трудових ресурсів, необхідних для реалізації відповідних проектів. 

 Ефективність державної політики в сфері побудови ССЕ залежить від 

принципового розуміння її суті. Якщо уряди одних країн ототожнюють ССЕ з 

інструментом подолання бідності, створення робочих місць та надання соціальних 

послуг, то для інших це принципово інший спосіб побудови системи змішаної 

соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Таким чином, ССЕ можна сприймати не лише як додатковий спосіб досягнення 

загального добробуту, а як альтернативний комплекс державної соціально-

економічної політики сталого розвитку. 

Звичайно, обраний урядом окремої держави масштаб дій залежить від наявних 

ресурсів. Так, за умов їх обмеженості уряд Уругваю зосередився на такому 

соціальному напрямку, як допомога та сприяння розвитку дітей та молоді, 

підтримуючи ті соціальні підприємства, що працюють в цій галузі або здійснюють 

позитивний вплив на неї.  

Принциповими є розбіжності до трактування соціального підприємництва як 

форми ССЕ в англо-американському та європейському  середовищі. Так, англо-

американський підхід зосереджується на комерційних можливостях підприємств, що 
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задіяні в наданні соціальних послуг, а європейська практика, навпаки, максимально 

усуває підприємства соціальної сфери від фінансової автономії, всіляко дотуючи та 

сприяючи їх діяльності з боку держави та інших донорських організацій. В такому 

випадку державне фінансове сприяння може розглядатись як інвестиція в суспільне 

благо, а не адресна субсидія або компенсація вартості вироблених товарів та / або 

наданих послуг. Беззаперечним є вплив суб’єктів ССЕ на відродження місцевих 

громад, тому подібне сприяння може сприйматись як стратегічний план дій з боку 

держави щодо розвитку регіонів на місцях.  

Ще один підхід властивий країнам Латино-Американського та Карибського 

регіону, де ССЕ визнається системним елементом трансформаційних процесів в 

регіоні, механізмом реструктуризації торгівлі, напрямком реформування державної 

політики та її інституційного забезпечення тощо.  

Для успішної реалізації державна політика з елементами концепції ССЕ має 

бути комплексною та багатовекторною. Соціальне спрямування охоплює сфери: 

охорони здоров’я, освіти, охорони довкілля, трудових відносин та ринку праці, 

розвитку підприємництва, фінансів, податкову, фіскальну, макроекономічну; 

традиційні сектори економіки (сільське господарство, виробництво, послуги); 

різноманітні форми ССЕ (кооперативи, асоціації, соціальні підприємства, групи 

самодопомоги) і т.д. Крім того, державні установи мають працювати за єдиними 

принципами на місцевому, регіональному та національному рівнях.  

Досвід Кореї, коли, відповідно до Закону про сприяння соціальному 

підприємництву, функції розвитку даної сфери покладено виключно на 

Міністерство праці, а інші органи державної влади не переорієнтовані на цю сферу, 

що унеможливлює ефективну співпрацю між ними в даному напрямку й применшує 

вагу та доцільність концепції ССЕ як пріоритетного напрямку розвитку держави 

загалом, свідчить про необхідність застосування комплексного підходу, коли до 

даних процесів залучені всі елементи системи державного регулювання, діяльність 

яких спрямована на загальну мету сталого розвитку та підвищення загального рівня 

добробуту. 
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Окрім того, макроекономічні показники економічного зростання часто входять в 

суперечність зі сферою ССЕ в аспектах регулювання ринку праці та формування 

державної соціально-економічної політики, що, загалом, являє собою місце 

перетину інтересів всіх сторін – бізнесу, суспільства та держави. З метою отримання 

сталого соціального ефекту економічних перетворень концепція ССЕ має стати 

базисом, а не лише надбудовою в економічній системі окремо взятих країни або 

регіону. 

Ефективна розробка, впровадження та оцінка соціально-орієнтованої 

економічної політики держави головним чином залежить від активного діалогу та 

кооперації між всіма учасниками ССЕ. Навіть за умови розуміння позитивного 

впливу на відтворення якісних людських ресурсів, формування досконалої системи 

соціального захисту, підвищення загального рівня добробуту населення та 

досягнення сталого розвитку, всі ініціативи в сфері ССЕ оцінюються державою як 

видатки. Тому активні дії з боку держави в умовах трипаратизму соціального 

партнерства зазвичай є не ініціативою, а відповіддю на вимоги або/та дії інших 

учасників процесу.  

Подолання фрагментації та консолідація зусиль реалізації державної соціально-

орієнтованої політики має вирішальне значення. В деяких випадках цю функцію 

виконують спеціально створені багатосекторні посередники, мережеві організації 

ССЕ, що діють як на національному, так і субнаціональному, регіональному рівнях 

(наприклад, Мережа соціальної та солідарної економіки в Коста-Ріці, Національна 

палата соціальної та солідарної економіці в Бразилії та Форум солідарної економіки 

в Квебеку). 

Для реалізації концепції ССЕ доцільно створити специфічне середовище зі 

сталими координацією та зв’язками по вертикалі «зверху – вниз»; забезпечити 

активну участь суб’єктів ССЕ в політичному процесі або ж залучити бенефіціарів до 

представлення їх інтересів в процесі прийняття політичних рішень.  

Результати реалізації окремих програм в рамках концепції ССЕ часто 

асоціюються виключно з ефективністю діяльності правлячих партій, які, в свою 

чергу, можуть використовувати їх на користь покращення власного іміджу серед 
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виборців. Натомість, обов’язки реалізації принципів ССЕ для відчутних результатів 

мають бути покладені на всі партії та, одночасно, бути частиною державної 

соціально-економічної політики. Прозорість та гласність в розподілі бюджетних 

коштів та окремих ресурсів в процесі реалізації подібних програм дозволять 

відокремити їх від особистих досягнень партій, в тому числі й правлячих. А 

подібний різноплановий підхід (реалізація державної політики, участь правлячих 

сил, ініціативи інших партій, бізнес-структур та окремих громадян одночасно) 

дозволить досягнути максимального ефекту в процесі побудови національної 

соціально-орієнтованої солідарної сталої економіки та досягнення високого рівня 

загального добробуту.  

Нестабільності даним процесам додає однополярна залежність ефективності та 

активності соціально-економічних зрушень в контексті зміни правлячих партій 

окремих країн. Так, внаслідок приходу до влади сил, не прихильних до ідей ССЕ в 

Аргентині, Венесуелі, Бразилії, країнах ОПЕК, масштаби реалізації соціально 

спрямованих ініціатив в рамках державної економічної політики суттєво 

скоротились.  

Активний соціальний діалог та суспільний нагляд за державною політикою 

сприятиме демократизації процесу розподілу ресурсів, широкому доступу до 

інформації, зниженню транзакційних витрат для всіх контрагентів. Відповідно, як 

наслідок, знизяться вищезазначені ризики. А бажання отримати довгострокову 

популярність серед суспільства сприятиме мобілізації ними достатніх ресурсів в 

даній сфері на довгостроковій основі.  

 Однак, стабільність даних процесів можливо досягнути виключно в результаті 

інституціоналізації державної влади в напрямку реалізації сценарію солідарної 

соціальної економіки. Необхідним є створення правової бази ССЕ. Внесення 

відповідних законодавчих змін (як, наприклад, в країнах Латинської Америки – 

Болівії, Еквадорі, Мексиці, Венесуелі) дозволило створити відповідну інституційну 

структуру системи державної влади, що стало основою для сталого соціально-

орієнтованого економічного курсу цих країн. 
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Основні цілі розвитку (зменшення рівня бідності, створення нових робочих 

місць, надання соціальних послуг на належному рівні, досягнення продовольчої 

безпеки і т.д.), властиві й концепції ССЕ, дозволяють зробити її базою державної 

політики, незалежно від загального курсу розвитку окремо взятої країни. А широкий 

суспільний інтерес та поширення різноманітних форм ССЕ, зокрема соціального 

підприємництва, створює цілісну мережу сталих соціальних економічних зв’язків. 

Можливість мобілізації фінансових ресурсів з метою реалізації програм в сфері 

ССЕ є запорукою їх довготривалого існування. Вдалою є практика формування 

державних банків розвитку, що займаються, в першу чергу, акумулюванням 

ресурсів та кредитуванням дрібних виробників, суб’єктів малого та середнього 

бізнесу та представників тих галузей, що найбільше потерпають від фінансових криз 

та несприятливих коливань світової та національних економік. Використання 

подібними суб’єктами ССЕ класичних банківських фінансів в умовах оцінки 

виключно рентабельності подібних інвестицій останніми є досить обмеженим. Саме 

тому в контексті побудови альтернативної державної фінансово-бюджетної 

архітектури необхідно реструктурувати такі сфери, як система оподаткування 

(перехід від регресивної до прогресивної); видаткова структура бюджету (перехід 

від цілей субсидіювання та захисту до цілей розвитку); розвиток різноманітних 

форм соціального підприємництва та соціальних інвестицій; поширення принципів 

солідарності та етичності, тощо. 

Досвід провідних в даній сфері держав в умовах нестабільного політичного та 

мінливого бізнес-середовища свідчить про необхідність відмови від 

експерименталізму та пілотних ініціатив, а проведення комплексної 

цілеспрямованої державної політики на основі наукових теоретичних розробок, 

оцінки та моніторингу поточної ситуації, оперативного реагування та, що важливо, 

інституційного реформування системи виконавчої влади на основі оновленої 

законодавчої бази.  

Реалізація принципів ССЕ є складовою та невід’ємним елементом досягнення 

Глобальних цілей сталого розвитку та окремих національних програм економічного 

зростання та загального добробуту. 
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2.2. Економічні детермінанти соціалізації політики держави  

 

Під впливом сучасних глобалізаційних процесів відбувається активна 

трансформація економічних систем, перехід від традиційної класичної ринкової 

системи до змішаної, соціально-орієнтованої. 

Сучасні економічні системи охоплюють не лише зміст категорії економіка, а й 

соціальні сили, зацікавлені в трансформації власності, управлінні нею й усім 

господарством країни. Подібна трансформація передбачає також необхідність 

соціальних реформ, соціального контролю за економікою з боку демократичної 

держави.  

За своєю суттю економічна система є досить багатофакторною й постійно 

функціонує та видозмінюється, перебуваючи під впливом таких чинників, як: 

існуюча в країні система заходів щодо прийняття господарських рішень; структура 

власності; механізми забезпечення інформацією та координації; методика 

постановки цілей та мотивації людей до продуктивної праці, тощо. 

До системо утворюючих елементів економічної системи відносяться, в першу 

чергу, соціально-економічні відносини, тобто відносини власності на фактори 

виробництва та результати праці. За такими елементами, як форми власності, 

організації праці, використання робочої сили, основні види економічних систем, 

власне, й відрізняються одна від одної. Таким чином, найбільш прийнятим підходом 

є виокремлення традиційної, ринкової, адміністративної (командної), перехідної та 

змішаної економічних систем [191].  

Традиційній економічній системі властива закритість від зовнішнього світу, 

переважання в структурі економіки сільськогосподарської галузі, натурального 

обміну, бартерних операцій, повільний технологічний розвиток; індивідуальна та 

проста кооперація в сфері організації праці, клановість; обмежено розвиток 

особистості та майже унеможливлена її міграція в рамках соціальної піраміди знизу 

нагору. Традиції, що передаються з покоління в покоління, визначають як структуру 

виробництва та пропозиції товарів та послуг, так і основне коло потенційних їх 

споживачів. 
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В ринковій економічній системі, зазвичай, переважає частка приватної 

власності, діють закони вільного ринкового ціноутворення на засадах попиту та 

пропозиції; регулююча роль держави обмежується системою законотворення, тобто 

реалізовується описаний А.Смітом принцип «невидимої руки ринку», за яким 

держава здійснює функції моніторингу та контролю і, в разі виникнення 

необхідності, усуває певні перекоси, що виникають в процесі реалізації економіко-

соціальних відносин. Така участь держави необхідна за умови неможливості 

повного ринкового саморегулювання і циклічності економічного розвитку, що 

передбачає перманентне настання кризових явищ. За умов сучасної ринкової 

економіки держава змушена здійснювати активну регулюючу роль та забезпечувати 

високий рівень соціальної захищеності всіх членів суспільства. 

Серед основних переваг ринкової економічної системи є ефективний розподіл 

ресурсів, спрямованих, в першу чергу на виробництво товарів та послуг, на які існує 

підвищений попит («невидима рука ринку»); свобода вибору та діяльності 

підприємців; сприяння підвищенню якості товарів та послуг; гнучкість та висока 

адаптивність до мінливого середовища; стимулювання науково-технічного 

прогресу. Однак дана система не позбавлена й недоліків. До таких відносять 

нерівномірний розподіл доходів; нестабільність розвитку, наслідком чого часто стає 

інфляція, безробіття, соціальне напруження; недостатнє фінансування наукових 

досліджень, сфери освіти та медичного забезпечення; недосконала конкуренція; 

активні процеси злиття та поглинання, що призводять до часткової монополізації 

ринку; неекономне використання природних ресурсів і т.п. 

Адміністративна (командна) економічна система характеризується 

централізацією управління, що базується на основі директивного планування та 

прогнозування попиту; високою концентрацією виробництва та монополізмом; 

виключно державною формою власності; наявністю громіздкого адміністративно-

бюрократичного апарату. Економічні рішення приймаються в основному 

представниками державної влади. Виробники, позбавлені свободи вибору, 

позбавлені одночасно й зацікавленості в підвищенні ефективності виробництва. До 

позитивних рис командної економіки відносять економію ресурсів за рахунок 
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плановості, можливість їх концентрації на окремих напрямках економічної 

діяльності; швидку реакцію на не прогнозовані загрози, зокрема економічні; 

забезпечення економічної та соціальної стабільності. Однак всі вищезгадані 

переваги нівелюються такими недоліками, як неможливість швидкого розвитку та 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу; відсутністю свободи 

виробництва та споживання; низьким рівнем задоволення споживчого попиту; 

виникненням «чорного ринку» через хронічний дефіцит предметів споживання. 

Перехідна економічна система являє собою проміжний (нестабільний, 

нестійкий, альтернативний, передкризовий) стан економіки без явно вираженої 

форми власності, що передбачає використання найманої праці, існування 

різноманітних видів та форм організації праці та виробництва. 

Наразі найбільш поширеною є змішана форма економічної системи. Будь-яка 

сучасна економіка має елементи як ринкової (зокрема, споживчий сектор), так і 

планової (переважно в стратегічних галузях) економіки, а також залишки 

традиційної системи (виробництво автентичних народних атрибутів одягу, 

традиційних продуктів харчування, тощо). Змішана економіка заснована на 

змішаних формах власності, взаємодії вільної конкуренції, принципу державного 

невтручання в економіку з одночасною соціалізацією господарського життя [155].  

Навіть за умови відсутності стандартних схем та необхідності розробки 

ідентичних моделей з врахуванням національних особливостей дана система 

характеризується рядом переваг. Зокрема, позитивними рисами змішаної економіки 

є створення умов задля забезпечення економічного зростання та стабільності; 

соціальних гарантій; захисту та заохочення вільної конкуренції; боротьби з 

монополіями; забезпечення політичної стабільності; стимулювання технологічних 

та організаційних інновацій; підтримка сфери освіти, культури та науки. 

За умов змішаної економічної системи недоліки ринкової економіки 

нівелюються державним регулюванням, зокрема безпосередньою участю держави в 

наданні соціальних благ. Загалом, до основних функцій держави в змішаній 

економічній системі відносять:  
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- перерозподіл доходів за допомогою податкової системи та фондів 

централізованих засобів; 

- підтримка підприємств державного сектору економіки; 

- фінансування сфери освіти, культури, науки, забезпечення громадського 

порядку; 

- вплив на перерозподіл ресурсів між галузями економіки з метою 

попередження безробіття та спадів обсягів виробництва [83]. 

Загалом, змішана економіка являє собою поєднання елементів ринкової та 

планової економіки з обов’язковим врахуванням соціальної складової. При цьому в 

різних умовах можлива різна методика соціалізації державного регулювання та 

бізнесу, як і система координації даних взаємовідносин в тріаді держава-бізнес-

суспільство (окремий індивід). 

Змішана економіка передбачає участь в економічному контролі одночасно як 

держави, так і приватних осіб (бізнес та суспільство). В даній системі існує свобода 

економічної діяльності та втручання держави в соціальне забезпечення. Хоча 

змішана економічна система має досить нетривалий час існування, вона була 

сприйнята цілим рядом як країн, що розвиваються, наприклад Індія, так і 

промислово-розвинутих країн, зокрема США, Великобританія, як система, за якої 

забезпечуються прискорені темпи економічного розвитку. 

Змішаній економіці властиві такі характерні риси, як: співіснування приватного 

та державного секторів;  особиста свобода; існування та захист інституту приватної 

власності; економічне планування, яке здійснюється державою з метою всебічного 

сприяння економічному розвитку країни; контроль держави за ринковим 

ціноутворенням; антимонопольне регулювання; уникнення економічної нерівності; 

прибуткова діяльність та соціальне забезпечення. Змішана економічна система 

поєднує в собі стимулювання мотивів підприємницької діяльності з метою 

отримання прибутків, властивих капіталізму, з всеохоплюючою системою 

соціального страхування, характерного соціалізму. 

Існує декілька типів змішаної економіки. 
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Капіталістична модель змішаної економіки передбачає приватну власність на 

переважну кількість факторів виробництва. Держава не здійснює надмірного 

втручання в економіку, основна відповідальність уряду полягає у забезпеченні 

швидкого економічного зростання, проведення антимонопольних заходів з метою 

підтримки вільного ринкового середовища. 

Держава утримує власність на засоби виробництва за соціалістичної змішаної 

системи. Ринкові механізми, зокрема кон’юнктура ринку, використовуються для 

прийняття основних економічних рішень. Однак зберігається державне втручання з 

метою забезпечення сталого економічного зростання, наприклад формування 

попиту шляхом створення системи державних закупівель. Соціалістична змішана 

система реалізується шляхом ліберальної або централізованої моделі. В рамках 

ліберальної соціалістичної змішаної економіки темпи швидкого економічного 

зростання залишаються безперервними завдяки своєчасному втручанню держави в 

саморегульовані ринкові процеси. В централізованій соціалістичній змішаній 

економіці основні рішення приймаються урядом відповідно до потреб економіки.  

Основною характерною рисою змішаної економіки є її соціалізованість. Одними 

з найбільш поширених різновидів змішаної економіки, наразі, є соціально-

орієнтована ринкова економіка, економіка загального суспільного добробуту, 

соціальна економіка тощо.  

Соціально-орієнтована ринкова економіка (соціально-ринкова економіка) являє 

собою економічну систему, організовану на основі ринкового саморегулювання. За 

даної системи як держава, так і приватний бізнес (виробник товарів та суб’єкт 

надання послуг) здійснюють свою діяльність з врахуванням потреб та вподобань 

споживача, тобто окремого індивіда суспільства. Це має знаходити вираз як у 

виробничо-збутовій діяльності, в рамках якої виробник здійснює пропозицію товару 

відповідно до структури сформованого попиту, загальних потреб суспільства та з 

врахуванням таких загальних потреб, як екологічність виробництва, корисність та 

нешкідливість виробленої продукції, формування належної культури споживання, 

яка б забезпечила розвиток суспільства на високому якісному рівні. Одночасно з 

цим виробник повинен дотримуватись норм бізнес-етики, бути законослухняним 
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платником податків (оскільки саме від розмірів надходжень до бюджету формується 

структура соціальних виплат, а, отже, й встановлюється загальний рівень добробуту 

суспільства загалом), реалізовувати концепцію корпоративної соціальної 

відповідальності в процесі своєї діяльності, яка б гарантувала реалізацію соціальних 

проектів як всередині організації (дотримання норм трудового законодавства, 

створення належних умов праці, реалізація валеологічних та оздоровчих проектів, 

розвиток персоналу, додаткове страхування тощо), так і в регіонах функціонування 

(спонсорська допомога, реалізація соціальних проектів, проектів з розвитку регіонів, 

участь в забезпеченні якісного відтворення трудових ресурсів держави загалом). 

Держава ж, в свою чергу, активно координуючи та відіграючи ключову роль в 

реалізації проектів соціального спрямування в рамках загальної соціально-

економічної політики держави, має розвивати почуття взаємної відповідальності 

всіх учасників ринку та координувати несправедливі тенденції в конкуренції, 

торгівлі та розподілі доходів. 

Концепція соціальної ринкової економіки базується на раніше розроблених 

теоріях та є елементом раніше існуючих концепцій, течій, напрямків та шкіл. 

Базою зародження сучасної концепції соціально-ринкової економіки можна 

вважати теорії лібералізму, неолібералізму, ордолібералізму та концепцію 

німецького соціального ринкового господарства [71]. Втім, на протилежну думку 

А.Мюллера-Армака, хоча соціальне ринкове господарство й тісно пов’язане з 

теорією неолібералізму, однак “її корні знаходяться в динамічній теорії в 

філософській антропології, що виникла під впливом  інших поглядів на державу та 

розвиток концепції способу життя, які значною мірою заперечувалися 

неолібералізмом» [103]. 

Базуючись на засадах вчень А.Сміта та Д.Рікардо про свободу вибору виробника 

та споживача як запоруку вдалого функціонування ринкової системи, теорія 

лібералізму відводить провідну роль індивідуальній діяльності, обумовленій 

особистим інтересом. Забезпечення найбільшої свободи господарської діяльності 

суб’єктів має поєднуватись з чітким обмеженням ступеня державного втручання в 



109 

 

економіку. Теоретичні постулати, проголошені прибічниками лібералізму, можна 

представити наступними положеннями: 

- ринкова система вважається найбільш ефективною системою 

господарювання, оскільки спроможна створити найліпші умови для 

економічного розвитку та зростання, за яких держава забезпечує лише умови 

для конкуренції; 

- ринкова система здатна до саморегулювання, забезпечуючи тим самим 

наявність природного порядку, що, в свою чергу, формує та підтримує 

оптимальне співвідношення особистих та суспільних інтересів; 

- свобода діяльності перешкоджає утворення монополій та поглибленню 

державного втручання. 

Окремі тези, властиві прихильникам лібералізму, знайшли своє відображення не 

лише у класиків, а й в християнській, особливо католицькій доктрині. Зокрема, в 

працях А.Блаженного та Ф.Аквінського  ринок сприймається як механізм 

координації, однак, який досконало функціонує лише за наявності відповідної 

інституційної та соціальної політики. Таким чином, концепція соціального 

ринкового господарства першочергово формувалась на основі класичної та 

християнської економічних течій. 

Черговим етапом (початок ХХ століття) формування та розвитку концепції 

соціальної ринкової економіки стали підходи представників соціального 

інституціоналізму, зокрема Т.Веблена та У.Мітчелла, які доводили недосконалість 

господарюючої на той час ринкової монополізованої економіки. Виникла 

необхідність більш широкого підходу до вирішення економічних проблем з 

врахуванням сильного впливу на економіку соціальних інститутів та процесів, 

зокрема держави, права, профспілок, етики, моралі, релігії і т.п. Дані інститути 

мали, на думку авторів, забезпечити такий необхідний соціальний контроль над 

недосконалим монопольним ринком. Саме економісти-інституціоналісти звернули 

увагу на те, що на рівні з матеріальними факторами на економіку впливають 

правові, соціальні та моральні, що здійснює значний вплив на темпи економічного 
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зростання та підвищення загального рівня добробуту країни. Подібний широкий 

підхід до економіки став значним досягненням методології та теорії економіки. 

Неоліберальні економічні та соціальні проекти, в свою чергу, заперечують 

тоталітарні суспільні системи, допускають наявність елементів державного 

регулювання в економіці та наголошують на необхідності захисту конкуренції від 

монопольної влади (в першу чергу шляхом налагодження системи суспільного 

контролю за владою). Хоча вибір шляхів подолання існуючих проблем 

представники окремих напрямків (чиказька школа – Ф.Найт, М.Фрідмен, 

лондонська – Л. фон Мізес, фрайбузька -   В.Ойкен, Л.Ерхард) обирають різні, всі 

вони зосереджені, в першу чергу, на поєднанні індивідуальної та суспільної свободи 

з необхідністю підтримки соціально-незахищених верств населення.  

Представники ордолібералізму, пропагуючи цінність особистої свободи 

суспільства, розглядали соціальну ринкову економіку як програму, спрямовану на 

формування політичного, економічного порядку та тих сфер, в яких свобода є 

основною умовою ефективності [113]. 

Ордоліберали виходили з припущення, що лише економічний порядок, 

заснований на свободі та відповідальності кожного індивідуума, може ефективно 

забезпечити суспільство обмеженими благами та неухильно підвищувати рівень 

загального добробуту. Захист конкуренції є одним з основним завдань держави, 

оскільки саме політика досконалої конкуренції є умовою існування справедливості 

для всіх. Принцип універсальної конкуренції дозволить протистояти спробам 

приватних осіб та держави в цілому монополізувати ринок. Розвинута система 

конкурентного ринку дозволить всім членам суспільства, незалежно від їх 

соціального статусу, утримувати належний рівень життя. Тобто рівня добробуту 

мають досягнути всі члени суспільства в рівній мірі (мінімальний рівень за всіма 

якісними та кількісними показниками). 

В. Ойкен стверджував, що кожна конкретна система базується на поєднанні 

потреб людини, природних умов робочої сили, товарних запасів, технічних знань, 

правового та соціального порядку. Держава має приймати активну безпосередню 

участь у формуванні належного рівня даного порядку та його підтримці, доки 
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встановлений порядок не набуде рис природного, усталеного, незмінного. 

Основними принципами подібної системи вільного ринкового господарства, на 

думку вченого, мають стати: недоторканість приватної власності; стабільність 

грошових потоків та національної валюти; відкриті ринки; свобода угод та 

договорів; відповідальність кожного індивіда за прийняті ним економічні рішення; 

стійкість економічної політики [113]. 

Значним внеском ордоліберальної школи стало вивчення взаємозв’язку між 

власне економічними та політичними, державними й правовими порядками. Таким 

чином, ордо лібералізм здійснив спробу створити цілісну картину економічної 

системи, що функціонує в непорушній єдності економічних та позаекономічних 

інститутів. 

Подібні праці значною мірою сприяли формуванню самого поняття соціального 

ринкового господарства, виокремленню теоретичних підходів до його вивчення як 

самостійного наукового напрямку, одним з перших представником якого став 

А.Мюллер-Армак, який в 1946 році (за часів економічного контролю сфери 

соціального забезпечення) вперше ввів в оборот та обґрунтував термін «соціальне 

ринкове господарство», що «являло собою соціально-ринковий порядок, за яким 

цілеспрямовано організована економіка вільного ринку за умови існування 

регулюючої системи конкуренції дає більш надійну гарантію соціального прогресу 

саме тому, що соціальний прогрес на базі вільної системи через свідому розробку 

заходів, що відповідають принципам вільного ринку та перерозподілу доходів через 

державний бюджет, коли розвиток конкуренції формує економічну базу для 

соціальних заходів, може бути організований більш ефективно» [104].  

Запропонована Мюллером-Армаром ідея соціального ринкового господарства, 

що передбачала поєднання ринкового господарства та соціальної справедливості, 

знайшла своє практичне втілення в німецькій доктрині соціальної ринкової 

економіки, успішна реалізація якої отримала у подальшому назву «німецького 

економічного дива».  

Зокрема, аргументацією нового шляху соціального ринкового господарства для 

післявоєнної Німеччини стали: гостра критика централізованого управління 
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тоталітарних економічних систем поєднана з одночасною критикою ринку вільної 

конкуренції; виокремлення вільного ринкового механізму як особливого 

управлінського засобу; необхідність врахування соціального компоненту в 

економіці та необхідності «соціально-мотивованого втручання» в неї; виокремлення 

окремих (цінова, структурна, житлова, соціальна, грошово-кредитна) сфер, де ринок 

одноосібно не здатний забезпечити необхідних суспільству результатів. 

Тогочасна німецька стратегія економічної політики створення нової економіки 

передбачала, в першу чергу, відродження ринкового ціноутворення, зростання 

прибутків, посилення інвестиційної активності підприємств; разом з тим – 

державний контроль за цінами на життєво необхідні продовольчі товари, а також 

нафту, бензин, транспорт, мінеральні добрива. 

На противагу ордоліберальній концепції соціально-орієнтованої ринкової 

економіки сформувалася і розвивається скандинавська модель соціальної економіки. 

Якщо ордоліберальна ринкова модель спирається на ідеї вільної конкуренції, 

добровільного характеру встановлення заробітної плати та інших ключових 

соціально-економічних параметрів, то скандинавська соціал-демократична модель, в 

свою чергу, надає саме державі, яка регулюється системою суспільного контролю, 

головні функції в соціально-економічній сфері. 

Однак, за сучасних умов завдяки реалізації концепцій соціального партнерства 

та солідарності в практичному аспекті обидві ці моделі практично тотожні. 

Соціалізація функціонування ринкової економічної системи реалізується завдяки 

злагодженій системі трипаратизму – держави, суспільства та бізнесу. Важливим 

завданням держави залишається забезпечення балансу між ринковою ефективністю 

та соціальною справедливістю, захист правових норм, що регулюють господарську 

діяльність, та одночасне забезпечення існування досконалого конкурентного 

середовища. Однак рівень активності держави та її залучення до соціальної сфери в 

окремих країнах може відрізнятись, формуючи характерні риси окремих ринкових 

економічних систем. 

Існуючі економічні системи з елементами державного регулювання неухильно 

призводять до скорочення економічної свободи окремо взятого індивідуума та 
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порушують ринковий механізм ціноутворення. І лише в умовах системи соціальної 

ринкової економіки можливе забезпечення економічної свободи по відношенню до 

держави, підприємців та працівників [23]. Лише соціальна ринкова економіка, що 

функціонує на засадах соціальної справедливості, здатна гарантувати реалізацію 

найкращих можливостей для всебічного економічного зростання.  

Важливо зазначити, що в даному випадку соціальна справедливість означає не 

однаковий (рівними частинами) розподіл доходів, а справедливий (відповідно 

результатам діяльності та внеску окремого індивіда) розподіл.  

До ключових умов створення соціальної ринкової економіки відносять: 

- створення центральних адміністративно-правових органів, які під власну 

відповідальність здійснюють економічну та фінансову політику; 

- проведення податкової реформи шляхом зниження податкового тягаря до 

рівня, який би стимулював особисту економічну зацікавленість в розширенні 

виробництва; 

- реформування фінансової системи шляхом радикального зниження затрат та 

забезпечення бюджетної рівноваги з метою попередження заборгованості; 

- проведення антимонопольної політики з метою попередження можливих 

зловживань владою в економіці; 

- заміна недосконалої регульованої економіки соціальною ринковою 

економічною системою. 

Соціальне ринкове господарство є визначальною основою економічної та 

соціальної політики, сутність якого «замість визначення політики, що зберігає 

економічний контроль, гальмуючи вільну ініціативу в суспільства, або 

неконтрольований ринковий механізм, полягає в пошуку соціального рішення, яке б 

об’єднувало всі цілі в працюючій, реалістичній гармонії [95]. Тобто, соціально-

орієнтована ринкова економіка являє собою економічну суспільну систему, що 

забезпечує високу ефективність ринкової економіки і гарантує громадянам на цій 

основі максимум соціальної справедливості, забезпеченості та соціально-

економічного прогресу [228]. 
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В основі соціальної ринкової економіки лежать свобода та відповідальність 

кожного індивідуума. Ринкове господарство за сприянням заснованої на боротьбі за 

об’єктивні результати діяльності конкуренції виключає будь-яку можливість 

держави до зловживання господарськими потужностями як інструментом 

політичної влади. За таких умов завданням державної політики  є поєднання 

свободи, порядку, гармонії  індивідуалізму та колективізму з метою досягнення 

загального добробуту. Основною метою є забезпечення кожного члена суспільства 

необхідним мінімумом та створення умов, за яких будь-хто за  бажання та 

докладання власних зусиль може забезпечити себе бажаним максимумом.  

За встановлення системи соціальної ринкової економіки вирішення соціальних 

проблем більше не перебуває в прерогативі держави. Система соціального 

забезпечення стає незалежною. До того ж, громадяни самостійно повинні 

контролювати адміністрацію органів даної системи [106]. 

Переваги моделі соціальної ринкової економіки достатньо аргументовано 

доводить угорський економіст Е.Ясаі. Соціально-орієнтована ринкова економіка, на 

його думку, «певною мірою запозичує у капіталізму прагнення отримання прибутку 

в умовах приватної власності, але, в той же час, прагне використати прибуток для 

досягнення благородних цілей, таких як солідарність, соціальна справедливість та 

рівність. Тим самим гарантується ефективне виробництво соціального продукту в 

умовах вільного ринку» [230]. 

Однак, як і будь-яка інша система, соціально-орієнтована ринкова економіка за 

певних умов практичного функціонування може призвести й до ряду недоліків. 

Зокрема, протекціонізм неефективних галузей промисловості з метою реалізації 

соціальних програм, активний захист від іноземних конкурентів вітчизняних 

виробників, тощо призводить, в кінцевому рахунку, до руйнування гармонійної 

системи національного господарства, зростання видатків виробництва, зменшення 

числа робочих місць та усунення стимулів до створення нових, зменшення реальних 

розмірів винагороди працівників тощо.  

З метою уникнення формування високо затратної економіки, неспроможної 

розвиватись, оскільки непомірним тягарем є видатки на реалізацію соціальних 
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проектів, слід розвивати пріоритетні, найбільш ефективні, високо прибуткові сфери 

економіки, уникаючи, тим самим, необхідності існування подібних соціальних 

проектів. 

В даному ракурсі важливим є врахування вихідних принципів: (1) «соціальна 

справедливість означає не кожному рівну частку, а кожному своє» [104] та (2) 

успішно функціонуючою соціально орієнтованою економічною системою є не та, де 

існує велика кількість соціальних проектів підтримки громадян, а та, в умовах якої 

відсутня необхідність таких програм, оскільки створені всі умови для можливості 

кожного самостійно підвищувати наданий йому мінімальний рівень добробуту. 

Найліпший соціальний порядок існує не там, де шляхом перерозподілу 

суспільного продукту забезпечується максимально широка соціальна підтримка, а 

там, де такої підтримки потребує мінімальна кількість громадян [45]. До 

першочергових функцій держави відноситься створення сприятливих умов для 

розвитку та примноження людського капіталу. В подальшому ступінь особистого 

успіху залежатиме лише від рівня розвитку здібностей та зусиль, затрачених на їх 

реалізацію.  

Невід’ємним складовим елементом будь-якої економічної системи є соціальний, 

виражений, зокрема, в розробці та реалізації соціально-економічної політики 

держави. Таким чином формально будь-яка економічна система є соціальною. 

Однак, при цьому слід розрізняти категорії соціальної ринкової економіки та 

соціальної економіки.  

Соціальна ринкова економіка є сформованою господарською системою, 

поширеною серед індустріально розвинутих країн з середини ХХ століття. 

Властивими для такої системи є високий рівень соціального та економічного 

добробуту громадян, а також наявність досконалої системи соціально-економічних 

інститутів, котрі спрямовують функціонування всіх елементів даної системи з 

метою реалізації цілей соціальної справедливості, захищеності, високого рівня та 

якості життя. Наприклад, країни Західної Європи, пропагуючи ідеї соціальної 

державності, реалізують соціально-економічну політику не лише на національному, 

а й наднаціональному рівнях в рамках єдиної концепції ЄС. 
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Разом з тим, за методикою реалізації концепції соціально-орієнтованої ринкової 

економіки та досягнутими ефектами є певна різниця між окремими модифікаціями 

існуючих подібних економічних систем, що може значно ускладнити розуміння 

концепції власне соціальної економіки.  

Економіка з високим рівнем життя та значними соціальними видатками 

(наприклад, США, Канада) є прикладом ліберального суспільства, що досягло 

високого рівня матеріального добробуту, який би дозволив здійснювати значні 

асигнування на допомогу бідним, фінансування системи охорони здоров’я, освіти та 

інші соціальні сфери; однак відчувається відсутність механізму узгодження 

інтересів між окремими розрізненими соціальними групами, що існують в рамках 

даної економічної системи.  

Натомість, інші економічні системи (наприклад, Швейцарія, Австрія, Бельгія) 

орієнтують свої соціально-економічні та правові механізми на узгоджену діяльність 

з метою досягнення соціальної злагоди та високого рівня життя основної маси 

населення, хоча за абсолютними показниками рівня доходів та якості життя вони 

поступаються провідним ринковим економікам. 

Виходячи з цього, статус суто «соціальних економік», на думку автора, можна 

присвоїти третій групі країн, що вдало поєднують власною соціально-орієнтовною 

ринковою системою підтримку соціальної сфери, досягнення загального рівня 

добробуту та високих абсолютних показників сталого розвитку, зокрема й рівня 

доходів на душу населення. 

Соціальна економіка не може бути виключно вільною, ліберальною. За своєю 

суттю ринок, бізнес оминають реалізацію соціальних проектів. В такому випадку 

надзвичайно важливою в функціонуванні соціальної ринкової системи є роль 

держави, яка або може взяти на себе забезпечення функціонування соціальної сфери 

або ж створити умови, за яких бізнес змушений буде або зацікавлений приймати в 

цьому участь. Ідеальною ситуацією може стати створення держави з високим рівнем 

доходів, що, за досконалої дохідно-видаткової складової податкової системи, 

дозволить уряду спрямовувати значні кошти на розвиток соціальної сфери 
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одночасно з заохоченням приватної ініціативи бізнесу до залучення в реалізації 

подібних програм та проектів.  

Розширення функцій держави в сучасному суспільстві при збереженні ринкових 

свобод, інститутів та механізмів обумовлено подальшим ускладненням соціально-

економічного процесу. Такі фундаментальні проблеми сучасного суспільства, як 

зміцнення соціальної сфери, не можуть бути вирішені виключно за допомогою 

ринкових механізмів. Саме соціальна сфера є одним з найважливіших факторів 

економічного зростання. Так, рівень освіти, кваліфікації робочої сили та стан 

наукових досліджень безпосередньо впливають на темпи та кількісні показники 

економічного росту. Значний вплив на якість робочої сили, на економічний розвиток 

в цілому здійснює система охорони здоров’я, соціального забезпечення та стану 

навколишнього середовища. Одноосібно ринок не здатен створити міцну соціальну 

сферу, хоча окремим ринковим механізмам, зокрема конкуренції,  властива суттєва 

соціальна направленість [57].  

В економічній теорії розглядається можливість прояву соціальних ефектів в 

умовах досконалої конкуренції. Соціальний ефект – «сукупність соціальних 

результатів, що отримуються від реалізації інвестицій в реальному секторі 

економіки, які проектуються на якість соціального середовища»; «наслідки певних 

соціокультурних змін, масових заходів» [75, с.38]; інструмент створення 

«сприятливих умов для всестороннього розвитку особистості, застосування 

громадянами своїх творчих сил та здібностей, які знаходять вияв в скороченні 

тяжкої фізичної праці, збільшенні вільного часу, підвищення матеріального та 

культурного рівня життя народу, в охороні здоров’я і т.д.» [175]; конкурентний 

товар або послуга; результат, який отримує «суспільство в процесі виробництва 

продукту (послуги), виконання певного виду робіт, а також в процесі споживання 

відповідних соціальних, матеріальних та духовних цінностей. Важливою в даній 

концепції є умова, що соціальний ефект повинен бути стійким, прогресуючим, 

містити в собі як результат діяльності, так і джерело, засіб для подальшого розвитку, 

виступати постійним та міцним елементом в ланцюгу неперервного відтворення 

суспільного життя [5].  
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Ключовими показниками соціального ефекту виступають: підвищення рівня 

зайнятості населення; підвищення рівня забезпеченості населення житлом; 

поліпшення стану навколишнього середовища; підвищення доступності та якості 

послуг населенню в сфері транспорту, охорони здоров’я, освіти, фізичної культури 

та спорту, культури, житлово-комунального господарства. Таким чином, діяльність, 

спрямована на досягнення соціального ефекту може одночасно сприяти вирішенню 

ряду важливих соціальних завдань. 

Однак результати від соціального ефекту можуть носити як позитивний, так і 

негативний характери. З одного боку, діяльність суб’єктів ринку призводить до 

створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення, підтримки 

екологічної рівноваги внаслідок модернізації виробництва та проведення 

природоохоронних заходів, підвищення освітнього та культурного рівня, зниження 

соціальної напруги, тощо. Однак, в той же час, можна спостерігати скорочення 

робочих місць (внаслідок тієї ж модернізації виробництва), зростання рівня 

безробіття, зниження рівня життя населення, погіршення екологічної ситуації, 

виникнення соціальної напруженості та соціальних конфліктів (наприклад, 

внаслідок збільшення щільності забудов, зростання міграційних потоків і т.п.) [217, 

с.17]. 

Саме задля подолання подібних негативних рис соціальної спрямованості 

вільного функціонування ринку досить важливим є чітке визначення ролі, 

функціональних обов’язків, сфери відповідальності держави та механізмів її 

суспільного контролю.  

Особливим фактором об’єктивного підвищення ролі держави виступає 

характерна для сучасного суспільства «інституційна ригідність» - наявність 

соціальних та економічних механізмів, які допускають кореляцію фундаментальних 

ринкових змінних лише в одному напрямку та запобігають змінам в зворотньому 

[219]. Наприклад, абсолютний рівень цін та заробітної плати зазвичай збільшується, 

а коли наступає спад ділової кон’юнктури – знизити ціни та рівень заробітної плати, 

звільнити частину працівників досить важко завдяки наявності регулюючих 

факторів. І хоча це свідчить про часткову втрату гнучкості сучасної економіки, 
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однак лише за таких умов можливе дотримання відповідних соціальних стандартів 

та підвищення загального рівня добробуту населення. Даний аспект є одним з 

важливих напрямків регулюючої державної політики в умовах існування соціальної 

ринкової економіки. Слід зважати, що економічна ефективність забезпечується 

виключно ринком, хоча й, за певних обставин, за участі та за сприянням держави, 

контрольованої суспільством.  

Даний принцип є універсальним за сучасних усталених ринкових умов. Хоча й 

існують певні національні особливості, за яких різною мірою розподіляються 

функції ринку та держави в існуючій окремій національній соціально-економічній 

системі. Саме в моделі соціальної ринкової економіки  знайдено оптимальне 

поєднання держави та ринку в формі активного втручання держави в економіку, 

передусім в соціальну, за безумовного дотримання фундаментальних принципів 

ринкової економіки. 

Підтримка конкурентного середовища, захист конкуренції шляхом створення 

державою досконалої системи законодавчих актів та механізмів контролю за їх 

виконанням є основоположними принципами в концепції соціального ринкового 

господарства. Одноосібно ж ринкова система може легко втратити конкурентний 

характер, якщо його не буде підтримувати екзогенна неринкова сила.  

Принциповим в даному випадку є зв’язок між конкуренцією та соціальним 

добробутом. Конкуренція забезпечує найбільш ефективне функціонування 

ринкового механізму і тим самим сприяє максимізації суспільного багатства. 

Конкуренція встановлює відповідність між доходами та видатками факторів 

виробництва, зокрема між заробітною платою та затратами праці, підтримуючи 

таким чином соціальну справедливість. Конкуренція обмежує зростання цін та 

забезпечує досяжність товарів та послуг для більшості населення. 

Одним з ключових механізмів організації взаємодії соціального та ринкового в 

економічній системі виступає соціальне партнерство. Сам процес пошуку 

компромісу між потенційно протилежними за поглядами соціальними групами 

свідчить про високий рівень розвитку суспільства, зокрема його політичної 

культури. Саме соціальне партнерство виступає механізмом інтеграції ринкових 
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відносин в сферу соціально-економічних. Зокрема, всі учасники ринкових угод 

виступають завдяки дотриманню даного принципу рівноправними учасниками 

угоди. Таким чином, ринкові відносини реалізуються за умови дотримання 

соціального ефекту. 

Принцип соціального партнерства, батьківщиною якого вважається Німеччина, 

є, наразі, основою західно-європейської концепції побудови соціально-економічних 

відносин, інтеграції соціальної складової з ринковою в єдину змішану соціально-

орієнтовану економічну систему. 

Завдяки реалізації принципу соціального партнерства через участь 

представників працівників в роботі спостережних рад з правом вирішального голосу 

при обговоренню всіх аспектів соціального захисту, зокрема питань заробітної 

плати, умов праці, кадрової політики, адресної соціальної допомоги, формування 

цільових фондів соціального захисту і т.п., принципово реалізується взаємна 

інтеграція ринкового та соціального в економічній, зокрема бізнесовій, сфері. 

Соціалізація економічної системи реалізується через дотримання принципу 

співучасті представників працівників, які можуть скористатись своїм реальним 

правом участі в управлінні підприємством, компанією, фірмою, трансформуючи їх в 

рівноправних партнерів для роботодавців (тобто суб’єктів ринку). Таким чином, 

працівники користуються надзвичайно високим рівнем соціального захисту. Крім 

того, в спостережні ради (ще один доказ реалізації суспільного контролю над 

державою та бізнесом, властивий соціальній економіці) включають представників 

конкретного трудового колективу, а не профспілок, що дозволяє уникнути 

соціально-політичних конфліктів [57].  

Значення концепції соціального партнерства визнано, наразі, в більшості країн 

світу, однак її реалізація, безсумнівно, потребує спеціальної адаптації в окремих 

регіонах та країнах.   

Концепція соціального партнерства – невід’ємна складова соціально-

економічної системи провідних ринкових економік. Окрім того, всупереч 

розповсюдженим переконанням, соціальне партнерство можливо не  лише за умови 

існування розвинутого середнього класу суспільства, а й за порівняно високого 
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рівня диференціації матеріального добробуту населення. Зокрема, про це свідчить 

досить успішний розвиток партнерських відносин в латиноамериканських країнах, 

де вони існують в першу чергу завдяки активності профспілок та захисту з боку 

держави.  

Наразі, змішана соціально-ринкова економічна система застосовувалась або є, 

наразі, актуальною для цілого ряду провідних промислово розвинутих країн. 

Соціально-економічним моделям, існуючим в різних країнах, властива виражена 

специфіка в залежності від попередніх етапів еволюції їх господарської системи,  

досягнутого рівня розвитку та національних традицій. Однак, існує декілька 

сукупних моделей соціально-орієнтованої економіки, які можна класифікувати за 

такими критеріями, як: місце соціальної політики в системі національних 

пріоритетів (своєрідний унікальний національний баланс між соціальним 

добробутом та економічним зростанням); розподіл соціальних функцій між 

державою, суспільством та ринком; масштаби державного сектора (показники 

обсягів перерозподілу ВВП та частки зайнятого в державному працездатного 

населення); особливості реалізованої державної соціальної політики; активність та 

практика участі бізнес-структур в соціальних проектах, тощо. 

В окремих національних соціально-економічних системах існують відмінності в 

цілях, напрямах та інструментах соціальної політики, зокрема підходи до 

формування повної зайнятості (вибір між підтримкою повної зайнятості та 

стимулювання ефективності та конкурентоздатності виробництва), розвитку 

соціального сектору (соціальні послуги надаються через державні та/або приватні 

організації), частки соціального страхування в бюджетних видатках на соціальні 

цілі, адресності соціальної політики і т.д. 

Враховуючи дані відмінності можна виділити декілька основних моделей 

побудови та реалізації соціальної політики – континентальна, англосаксонська, 

середземноморська та скандинавська. 

В Німеччині, Австрії, Бельгії, Голландії та Швейцарії поширена континентальна 

(за основу взята німецька) модель соціально-економічної системи. Для даної 

системи характерними є високі (більше 50%) обсяги перерозподілу валового 
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внутрішнього продукту через бюджет, формування страхових фондів переважно за 

рахунок роботодавців, розвинута система соціального партнерства, політика 

підтримки повного (або високого) рівня зайнятості.  

 В Англії, Ірландії та Канаді використовується англосаксонська модель, що 

передбачає низький (до 40%) рівень перерозподілу ВВП, переважно пасивний 

характер державної політики зайнятості (тобто не стимулювання розвитку 

підприємництва та створення нових робочих місць, охорона праці, а виплата 

допомоги на випадок безробіття та втрати працездатності), висока частка приватних 

та суспільних, на противагу державним, організацій з надання соціальних послуг. 

Середземноморська соціальна модель властива Греції, Іспанії та Італії і 

передбачає переважно адресну допомогу найбільш вразливим прошаркам 

населення, а не поширюється на все суспільство цілком, досягаючи високого рівня 

загального добробуту. 

Найбільш активною та прогресивною в даній сфері є скандинавська модель, що 

реалізується в Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії та передбачає активну соціальну 

політику, реалізацію загальнодержавної стратегії створення соціального добробуту 

суспільства, досить високі (понад 50% ВВП) обсяги перерозподілу національного 

багатства через бюджет, реалізацію ідей соціальної солідарності та активний 

попереджуючий характер соціальної політики. Провідну роль в фінансуванні 

соціальних видатків відіграє саме держава (через бюджет центрального уряду та 

субнаціональні бюджети), а не приватні компанії та суспільні організації [115]. 

Виходячи з існуючих реалій можна виокремити ще одну модель, властиву 

країнам з перехідною економікою, в яких соціальна модель економічної системи 

знаходиться на стадії активної реформації, а економіка даних країн має досить 

вагомі фінансові проблеми, що негативно впливає на вирішення нагальних 

соціально-економічних проблем зважаючи на обмежені ресурси уряду країни та 

недосконалу модель регулювання та контролю діяльності приватних, суспільних та 

інших неурядових компаній та організацій в даній сфері. 

Дані фінансові проблеми обумовлюють специфічні напрямки побудови 

соціально-економічних моделей цих країн. Зокрема, держави зі значними обсягами 
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фінансування соціальних видатків за рахунок бюджетної системи активно 

використовують принципи соціального страхування та впроваджують певні 

елементи платності державних соціальних послуг.  

Разом з тим, нагальним завданням залишається не лише створення вільного 

конкурентного ринкового середовища з метою активізації підприємницької та 

інвестиційної діяльності країни, а й побудова досконалої  системи взаємопов’язаних 

елементів, механізмів, інститутів, що визначають різноманітні зв’язки між 

суб’єктами ринку, між ринком, державою та громадянським суспільством, тобто 

інституційно-законодавчого середовища, що забезпечує стійкість та соціалізацію 

економіки. Важливим є створення ефективних механізмів взаємодії та 

розмежування функцій  між ринком та державою в даній сфері діяльності. При 

цьому слід враховувати, що ступінь державної участі визначається принципом: 

держава має робити те, що не може реалізувати ринок. Очевидно, що в 

короткотерміновому плані ринок є більш ефективним, однак вирішення всіх 

соціальних проблем економіки йому недоцільно й неможливо. Широта функцій 

держави прямо пропорційна рівню досконалості формування ринкових відносин. 

Чим досконаліший ринок, тим вужчі функції держави (в ідеалі вони скорочуються 

до мінімального забезпечення, реалізацію стратегічно важливих проектів та 

контролю ринку). 

Саме державна влада має виступити головним інструментом розвитку 

ефективної соціальної економіки, а умовою його реалізації має стати плідний 

симбіоз держави та ринку. 

Зазвичай країни з перехідною економікою здійснюють трансформацію з 

адміністративної до ринкової соціально-орієнтованої системи. Це передбачає 

перехід від повністю державної системи забезпечення соціального захисту 

населення до ринкових інструментів створення загального добробуту. Однак, 

помилково розглядати дану трансформацію як зменшення, мінімізацію функцій 

держави у вирішенні соціальних проблем за умов соціальної економіки. Функції 

держави мають не зменшитись, а докорінно змінитися. Держава має стати 
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інструментом економічної діяльності, забезпечуючи створення досконалої 

законодавчої бази та дієвого механізму контролю за її реалізацією.  

Разом з тим, слід працювати над подоланням протиріч між державою та 

бізнесом шляхом постійного розвитку інститутів демократії та громадського 

суспільства, поступово формуючи в суспільній свідомості нові стереотипи відносин 

між суспільством та державою. Першим кроком в даному напрямку має стати 

неуклінне виконання державною владою та приватними господарюючими 

структурами законів та зобов’язань, перш за все в соціальній, бюджетній та 

фінансовій сферах. Подібне оздоровлення економічних відносин є кроком до 

побудови соціальної економіки.  

Соціально-орієнтована ринкова економіка – це високоефективна економіка з 

розвинутим підприємництвом та ринковою інфраструктурою, дієвим державним 

регулюванням розподілу доходів, що могло б зацікавити бізнес до розширення та 

вдосконалення виробництва, а працівників – до високих рівнів продуктивності 

праці. Соціально-орієнтована економіка гарантує одночасно високий рівень 

добробуту працюючих членів свідомого суспільства; належний рівень соціального 

забезпечення для слабо захищених верств населення –  пенсіонерів, непрацюючих, 

інвалідів, сімей з малими дітьми; ефективну охорону життя, здоров’я, прав та свобод 

населення загалом. 

Принципово соціально-орієнтована економіка ґрунтується на засадах 

конституційних гарантій особистих прав та свобод громадян, свободи та 

відповідальності підприємництва, вільного вибору професії та місця роботи, 

рівності всіх форм власності, гарантій її недоторканності та використання в 

інтересах особистості та суспільства, забезпечення взаємозв’язку добробуту 

працівників та результатів їх діяльності, соціальному захисті непрацездатних та 

інших соціально незахищених прошарків населення, соціального партнерства на 

засадах трипаратизму (держава, працедавці, робітники). Окрім того, будь-яка 

ефективна соціальна економіка враховує та характеризується національними 

специфічними рисами, що відображають історію країни, традиції народу, 

національний менталітет, систему виховання та ставлення до солідарності, 
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колективізму/індивідуалізму, національні особливості бізнес-культури, тощо. 

Найвищою цінністю та метою розвитку суспільства та держави виступає людина, її 

права, свободи та гарантії їх реалізації [115]. Для їх забезпечення держава створює 

умови для стійкого та динамічного розвитку виробництва, підвищення рівня та 

якості життя населення на основі розвитку нових системи економіки та 

технологічного способу виробництва, формування суспільства з врахуванням 

кроскультурних особливостей. 

Окрім створення економічних та техніко-технологічний умов активна участь 

держави є запорукою ефективного функціонування та сталого розвитку соціальної 

економіки. Роль держави має балансувати в точці плато між всеохоплюючої 

домінуючої ролі держави та повного її усунення від процесу економічного прогресу. 

В той же час суспільний добробут не може бути досягнутим виключно за 

допомогою механізмів ринкової системи, пасивної по відношенню до ефективного 

розподілу ресурсів, вирішенню соціальних та екологічних проблем, безпеки 

розвитку і т.п. Пошук та досягнення ефекту синергії, а також активна участь всіх 

учасників соціально-економічної системи є обов’язковою умовою ефективної 

соціалізації економічних процесів. 

В умовах вичерпності окремих ресурсів, послаблення внаслідок кризових явищ 

матеріальних позицій та механізмів впливу державної системи регулювання, 

забезпечення сталих темпів розвитку як економічних процесів, так і їх соціалізації 

можливе лише у випадку всебічного залучення всіх можливих учасників даного 

процесу. В зв’язку з цим на перше місце в сучасному світі виходить модель 

солідарної соціальної економіки як різновиду змішаної ринкової економічної 

системи.  

Соціальна складова даної моделі реалізується завдяки орієнтації на людський 

ресурс; наявність ринкового механізму дозволяє учасникам даної системи 

отримувати дохід як від їх прямої операційної діяльності, так і внаслідок 

реалізованих в результаті соціалізації проектів, спрямованих на якісне відтворення 

трудових ресурсів, зростання їх кількості (завдяки інклюзивності ринку праці) та 

якості (завдяки актуальним для забезпечення нагальниз потреб економіки системам 
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освіти, медицини, тощо). Солідарність ринкової економічної системи дозволяє 

максимізувати вище описані ефекти соціальної економіки завдяки взаємодії всіх 

учасників процесу, синергії соціального та ринкового. В даній моделі людина 

виступає не лише як ресурс та об’єкт державної політики, а й як активний учасник 

економічного розвитку. Самодостатній кваліфікований високо конкурентоздатний 

трудовий ресурс не потребує соціального захисту, а сам в змозі стати рушієм 

сталого розвитку. 
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2.3. Соціальні виміри державної економічної моделі   

 

Соціалізація економічних відносин, побудова моделі соціальної та солідарної 

економіки, розвиток форм її прояву повною мірою залежать від позиції держави та 

обраного курсу соціально-економічного розвитку країни. Соціалізація державної 

політики знаходить своє відображення в політичному та економічному курсах 

майже всіх країн світу. Врахування соціальної складової, інвестиції в людський 

капітал, реалізація новітніх форм соціальної та солідарної економіки є невід’ємною 

складовою сучасної державної політики. Ступінь соціалізації та форми її здійснення 

залежать значною мірою від стану економічного розвитку країни, існуючих 

нагальних завдань та наявних ресурсів для їх вирішення. 

Держава виконує роль домінуючого соціального інституту. Разом з тим, однією 

з основних умов існування держави є легітимність його соціальних формувань в 

очах суспільства. Дана легітимність має забезпечуватись самою державою шляхом 

соціалізації членів суспільства.  З метою виконання даної функції держава вирішує 

такі завдання, як: вилучення суспільних ресурсів (податки, рентні платежі, акцизні 

збори і т.п.); виконання соціальних функцій, зокрема в сфері оборони, охорони 

здоров’я, освіти, соціального забезпечення тощо; формування соціальних інститутів; 

відтворення та підтримання соціальних відносин в суспільстві; визнання на 

міжнародному та наддержавному рівні і т.п.  

Таким чином, суть функціонування держави як соціальної системи полягає в 

тому, що воно переходить від використання природного середовища в якості 

джерела ресурсів до використання в цій якості суспільства, в якому вона домінує 

[74]. 

Процес створення умов, які б забезпечували ефективне державне управління 

суспільством, називають соціалізацією. Однак слід враховувати й іншу сторону 

даного процесу – соціальний аспект, навіть акцент в системі державного управління. 

Людина (населення, суспільство) в даному разі виступає не лише головним об’єктом 

управління, а й ключовим фактором, що визначає напрямки державної політики та 

формує інструменти її реалізації. 
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Можна визначити декілька ключових сфер діяльності держави в процесі 

соціалізації. Зокрема, право та судочинство, охорона здоров’я та медичне 

обслуговування, освіта, система соціальних гарантій та забезпечення, ідеологія 

(культура, релігія, пропаганда), політика, економіка. 

Формою реалізації права як виду соціалізації виступає законодавство. 

Правоохоронні, судові, органи прокуратури, пенітенціарні заклади виступають 

інструментами соціалізації в сфері права, здійснюючи встановлення та контроль за 

виконанням норм соціального права.  

Освіта забезпечує можливість всіх членів суспільства приймати участь в 

соціальних відносинах. Формалізуючись через освітні стандарти, норми та правила, 

освіта створює умови для досягнення максимальної ефективності від здійснюваної 

державою соціальної політики. Освіта виконує функції підготовки та включення 

всіх членів суспільства в різноманітні сфери соціальних відносин, виступає одним з 

показників соціального статусу членів суспільства та фактором відтворення 

соціальної структури суспільства. 

Досконала система охорони здоров’я забезпечує державу здоровим та 

працездатним населенням, здатним збільшити рівень добробуту суспільства та 

держави загалом. 

Соціальний захист забезпечує підтримку мінімальних соціальних стандартів 

життя населення держави.  

В якості специфічного інструменту ідеологічного впливу можна виділити засоби 

масової інформації, просвітницькі спільноти, релігійні організації та інші соціальні 

інститути. 

Політика призначена, в першу чергу, для легітимізації усталеної соціальної 

структури державного управління. 

Економіка є ключовою сферою соціалізації, одночасно метою та засобом 

реалізації інших споріднених функцій держави.   

Всі вищеназвані сфери соціалізації державного управління являють собою не 

просто перелік знеособлених способів та методів соціального впливу,  а комплекс 

взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів. 
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На нашу думку, під соціалізацією державного управління слід розуміти вплив 

цілого комплексу інструментів регулювання (право, освіта, охорона здоров’я, 

охорона екосистеми і т.д.) на ефективність функціонування економіки, що, в свою 

чергу, дозволить створити максимально сприятливі умови для розвитку членів 

суспільства та досягнення високого рівня загального добробуту, забезпечивши, при 

цьому, виконання регулюючої функції держави за заповненням прогалин, існуючих 

в даній сфері. 

Таким чином, систему соціалізації державного управління схематично можна 

представити наступним чином (рис.2.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Система соціалізації державного управління5. 

 
5 Розроблено автором. 

ДЕРЖАВА 

БІЗНЕС 

СУСПІЛЬСТВО 

- соціальний захист; 
- контроль за бізнесом; 
- адресна допомога (підтримка 
найбільш вразливих верств 
населення). 

вплив сфери 

ефекти 

- правочинна система; 
- судова система; 
- соціальні гарантії; 
- охорона здоров’я; 
- охорона навколишнього середовища; 
- освіта; 
- ідеологія; 
- політика. 

- якісне відтворення населення; 
- досягнення загального добробуту; 
- сплата податків (формування 

фондів соціального захисту). 
Населення (народ) – 

основа державотворення. 

- створення робочих місць; 
- гідна оплата праці; 
- охорона праці; 
- захист довкілля. висока якість 

робочої сили 
забезпечує 
ефективне 

високодохідне 
функціонування 

бізнесу 

ефекти 

сприяння 

- досконала система 
оподаткування; 

- законодавство; 
- сприяння; 
- субсидіювання; 
- протекціонізм / 

створення конкурентного 
середовища. 
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Доцільність побудови системи державної соціально-економічної політики та 

ефективність виконання в її рамках функцій державою можна оцінити за допомогою 

цілого ряду показників, зокрема: індекс соціального розвитку, індекс якості життя, 

індекс людського розвитку, індекс щастя, індекс соціальної напруженості і т.п.  

Індекс соціального розвитку, розроблений американською неурядовою 

організацією Social Progress Imperative, визначає рейтинги країн на базі показників, 

що мають безпосередній вплив на якість життя людей.  

Індекс соціального розвитку – це цілісна оцінка соціального розвитку країни 

незалежно від економічних чинників. Індекс складається з показників 

навколишнього середовища та соціального розвитку, що об’єднані у три напрями 

соціального прогресу: базові людські потреби, добробут та можливості (Ключові 

складові Індексу соціального розвитку див. Додаток К). Він органічно доповнює 

показник ВВП та інші економічні індикатори для окреслення більш цілісного 

уявлення про загальну продуктивність країни [221]. 

Результати дослідженнь соціально-економічних імперативів, що проводились 

профільними організаціями в 2018 році [407], свідчать про те, що країни досягають 

суттєво різного соціального прогресу навіть за однакового рівня ВВП на душу 

населення. Відчутною залишається асиметрія досягнутого прогресу за окремими 

показниками соціального розвитку. Неоднозначною є кореляція між економічними 

та соціальними вимірами соціально-економічного розвитку, досягнутого окремими 

країнами. І хоча об’єктивним залишається факт зв’язку між Індексом соціальног 

розвитку та таким ключовим макроекономічним показником, як ВВП, однак він є 

досить непропорційним. Країни з низьким доходом, перебуваючи в фазі 

економічного зростання, демонструють й значні досягнення в сфері соціального 

розвитку, однак з підвищенням рівня доходу темпи соціальних зрушень суттєво 

уповільнюються.  

Факт непропорційної залежності показників соціального розвитку та росту ВВП 

можна спостерігати, аналізуючи соціально-економічну ситуацію в країнах СНД. 

Так, наприклад, за однакових показників ВВП за показником соціального розвитку 

Азербайджан та Білорусь значно відрізняються, посідаючи 76 та 65 позицію в 
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рейтингу відповідно. В той же час, за найгірших показників серед країн СНД за 

рівнем ВВП, Вірменія демонструє рекордно високі досягнення в сфері соціального 

прогресу. 

Україна посідає 64 місце в загальному рейтингу та друге – в групі країн СНД, що 

традиційно демонструють значний регрес у сферах «доступ до вищої освіти», 

«толерантність» та «якість навколишнього середовища». В динаміці в Україні 

спостерігається незначний прогрес в показниках «доступ до інформації та 

комунікацій», «свобода вибору та особиста свобода», «доступ до вищої освіти». 

Водночас незначне погіршення спостерігається у показниках «особиста безпека» та 

«толерантність». Найвищий бал традиційно мають показники «харчування та базове 

медичне обслуговування» (98,47 зі 100) та «доступ до базової освіти» (97,52). 

Найнижчі показники – «толерантність» (40,52) та «якість навколишнього 

середовища» (50,37) [221]. 

В переважнй більшості промислово розвинутих країн, зокрема країн ЄС, 

спостерігається позитивна динаміка росту Індексу соціального розвитку (Див. 

Доаток В), хоча актуальнее погіршення в таких країнах, як Чехія, Франція, 

Угорщина, Словаччина, Литва, США, відбувається через безперервний рух біженців 

та мігрантів. Обмеження ресурсної бази країн і, внаслідок цього, зниження рівня 

толерантності до іммігрантів та досилення дискримінації.  

Країни Скандинавського регіону, традиційно, очолюють рейтинг Індексу 

соціального розвитку. Беззаперечним лідером останніх років залишається Данія, де 

індикатори доступу до інформації, комунікацій та вищої освіти показують 

найвищий прогрес. За середньозваженими світовими показниками глобальний 

світовий прогрес становить 2,6%. Такий показник значно відстає від загально 

очікуваного, розрахованого на основі потенціалу, на який вказує середній показник 

ВВП на душу населення. Глобальними проблемами, характерними для більшості 

країн, є проблема води та санітарії (доступ до трубопровідної води та поліпшення 

санітарно-технічних умов), а також доступ до базових знань (грамотність серед 

дорослого населення та зарахування до середніх шкіл). Це призводить до 

незадовільних результатів у показниках соціальної сфери та навколишнього 
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середовища, порівняно з показниками росту рівнів ВВП навіть серед країн з 

найбільшими показниками багатства, кількості населення та силою регіонального 

впливу.  В деяких країнах навіть погіршилася ситуація у сферах, які мають критичне 

значення для досягнення Цілей сталого розвитку: це стан навколишнього 

середовища, здоров'я та добробут, особиста свобода і вибір, а також доступність 

житла. Наприклад, в США, одній з найбагатших країн світу, спостерігається 

стагнація за усіма соціальними показниками навіть за умови високих показників 

ВВП на душу населення [413]. 

Індекси якості життя. В умовах перманентної зміни кон’юнктури досить 

важко дати оцінку ефективності діяльності держави. Основною проблемою виступає 

пошук універсальної методології оцінки ефективності державного управління, 

моделі, яка б враховувала максимально можливу кількість факторів. Однією з 

категорій, яка б максимально охоплювала показники задоволення людей життям, 

соціальними відносинами, станом довкілля, а також характеризувала структуру 

потреб й була тісно пов’язана з ефективністю діяльності органів державної влади, 

виступає категорія якості життя. 

Це поняття охоплює: характеристики та індикатори рівня життя як економічної 

категорії, умови праці та відпочинку, житлові умови, соціальне забезпечення та 

гарантії, охорону прав на громадський порядок та дотримання прав особистості, 

природно-кліматичні умови, показники збереженості навколишнього середовища, 

наявність вільного часу та можливість якісного його використання, а також 

суб’єктивні відчуття спокою, комфортності та стабільності [40]. 

Якість життя – це категорія, за допомогою якої характеризуються суттєві 

обставини життя населення. Сучасна держава може розвиватись лише за умови 

орієнтації економічної політики на підвищення рівня та якості життя громадян.  

Методологія оцінки рівня та якості життя населення виступає аналітичним 

інструментом державної соціально-економічної політики, що дозволяє встановити 

майбутні орієнтири даної політики, проаналізувати поточний рівень соціально-

економічного розвитку країни, оцінити рівень бідності, провести міжрегіональне 

порівняння рівня та якості життя населення, тощо. 
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Кількісними показниками оцінки рівня та якості життя є ВНП, рівень доходів та 

їх розподілу в суспільстві, рівень споживання різноманітних матеріальних благ та 

послуг за класами товарів, рівень зайнятості і т.п. Якісними ж показниками є 

показники умов та охорони праці, побуту та дозвілля всіх членів суспільства [46, 

с.102].  

З середини ХХ століття основним показником багатства стали показники ВНП 

та ВВП (макроекономічний показник, який відображає ринкову вартість всіх 

кінцевих товарів та послуг, що виробляються за рік в усіх галузях економіки на 

території держави, незалежно від національної приналежності факторів 

виробництва, що використовуються). Однак, наразі ВВП вважається досить 

усередненим показником, що не охоплює великої кількості чинників (стану здоров’я 

населення, якості освіти і т.п.), як і якісних характеристик рівня добробуту – 

тривалості життя, рівня освіти, рівня злочинності, показників смертності, а також 

негативних наслідків економічного росту, зокрема ступеня забруднення 

навколишнього середовища. 

Окрім того, недоліком такого підходу є упущення того факту, що люди 

відчувають себе щасливішими від зростання власних доходів, однак лише до 

певного рівня. За результатами дослідження Річарда Лейада такою точкою плато є 

20000 дол. США ВВП на душу населення на рік. В країнах, що подолали даний 

показник, рівень задоволення життям більше не зростатиме, а інколи навіть 

знижуватиметься [185, с.176]. До того ж, інтенсивне економічне зростання 

призводить до емоційного виснаження.  

Таким чином, ВВП вже не є настільки ефективним і комплексним показником 

економічного зростання та добробуту держави в сучасних умовах.  

Індекс щастя. З досвіду окремих країн показник ВВП замінено на споріднені, 

але відмінні за суттю категорії. Зокрема, існує поняття ВНЩ – валового 

національного щастя. Дана модель була започаткована в 1972 році королем Бутану 

(Азія) й передбачає вимір якості життя в балансі між матеріальним та духовним. 

Основний зміст ВНЩ складається з розвитку економіки, що відповідає унікальній 

національній культурі країни. На практиці дана концепція реалізується шляхом 
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планування економіки, що дозволяє поетапно досягати успіхів одночасно зі 

збереженням таких традиційних цінностей, як культура, природа, тощо. 

Як не дивно, за негативних макроекономічних показників, в країні не існує 

занадто сильного розриву між бідним і багатим населенням, здійснюється 

результативна боротьба з корупцією, публікуються декларації про доходи 

чиновників, пропагується екологічно чисте виробництво продукції (заборонено 

використання хімічних добрив), охороняється здоров’я населення (відсоток людей, 

що палять, доходить до нуля), а відповідно до статистичних показників майже всі 

студенти, що навчаються за кордоном, повертаються на батьківщину після 

завершення навчання.  

Ключовими елементами такої державної політики стали стійкий економічний 

розвиток, охорона довкілля, пропаганда національної культури та ефективне 

державне управління. Дані елементи реалізуються в дев’яти «сферах щастя»: 

психологічний добробут, екологія, освіта, культура, рівень життя, дозвілля, активне 

суспільне життя та гарне управління. 

Ще однією спробою пошуку альтернативи ВВП стало створення в 2008 році у 

Франції спеціальної комісії з виміру економічних досягнень та соціального 

прогресу. В результаті її роботи було запропоновано використовувати для 

розрахунків такі індикатори якості життя, як стійкий розвиток, безпека, політичні 

права людей, стан екології, тощо.  Окрім того, члени комісії визнали однією з 

причин економічних криз перебільшення значення динаміки ВВП та нехтування 

такими важливими факторами, як соціальна ціна безробіття або безконтрольне 

кредитування, що перебільшувало поточні темпи росту економіки в збиток 

майбутніх показників.  

Подібний досвід окремих країн світу знайшов своє відображення в Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН «Щастя: цілісний підхід до розвитку» від 2011 року, 

відповідно до якого щастя має стати показником розвитку країни.  

В 2011 році влада Китаю запровадила власний індекс щастя, розрахований на 

основі 16 показників – як традиційних економічних індикаторів, так і досить 

нестандартних, зокрема беруться до уваги видатки на наукові дослідження, освіту, 
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культуру та спорт, а також житлова площа на людину, кількість лікарів на тисячу 

чоловік, площа зелених насаджень та відношення обсягу емісії вуглекислого газу до 

розмірів ВВП [200].  

Наразі індекс щастя вимірюється і у Великобританії, що дозволяє доповнити 

традиційні статистичні показники, які не дають можливості в сучасних умовах 

повною мірою визначити рівень прогресу країни. В якості прикладів економічної 

діяльності, що збільшують показники ВВП, але в той же час погіршують якість 

життя, відноситься торгівля дешевими алкогольними напоями, масова імміграція, 

безвідповідальна реклама тощо [15]. 

Зокрема, загальний світовий рейтинг Всесвітнього індексу щастя (Див. Дотаток 

Г) (The Happy Planet Index) розраховується британським дослідницьким центром 

New Economic Foundation з 2006 року. Це комбінований показник, що вимірює 

досягнення країнами світу та окремими регіонами з точки зору їх здатності 

забезпечити своїм громадянам щасливе життя. Даний показник складається з таких 

параметрів, як задоволення життям (визначається за результатами опитування за 

методом Інституту Геллапа «Сходини життя»), очікуваною тривалістю життя (за 

офіційними даними Програми розвитку ООН), рівнем екологічного добробуту 

(кількісними вимірами природних ресурсів, необхідних для забезпечення належної 

якості життя громадян окремої країни). Показники задоволення життям населення 

кожної країни та середня тривалість життя аналізуються у співвідношенні до 

кількісного споживання природних ресурсів. Таким чином, головною метою даного 

дослідження виступає визначення ефективності, з якою країни використовують 

економічне зростання та природні ресурси для забезпечення своїх громадян 

щасливим життям (порівнюються вкладені ресурси та отримані результати – 

тривалість життя та задоволення від нього) [415].  

Однак, методика розрахунку даного індексу не позбавлена недоліків. Зокрема, 

індекс не враховує порушення прав людини, національних меншин, тощо, що є 

результатом усереднення показників. 

 З 2011 року власний «Індекс кращого життя» розраховує ОЕСР (Див. Додаток 

Ж). Її рейтинг складається на основі офіційної статистики та соціологічних 
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опитувань за 11 параметрами, зокрема: житлові умови, доходи, зайнятість, освіта, 

екологія, здоров’я, ефективність управління, суспільне життя, безпека, задоволення 

умовами життя, баланс між робочим часом та дозвіллям [368].  

Хоча інтерес до розробки методик обчислення індексів якості життя та щастя 

постійно зростає, наразі такі альтернативні показники можуть виконувати виключно 

допоміжну та доповнюючи по відношенню до ВВП функцію і не в змозі повністю 

його замінити. 

Окрім однозначності представлення результатів різними спорідненими 

рейтинговими агентами слід зважати, що існуючі індекси не враховують 

етнокультурні особливості національних цінностей країн, включених до даних 

рейтингів, в той час, як уявлення народів про щастя не можуть формуватись поза 

культурним контекстом. До того ж, подібні альтернативні індекси не можна 

оперативно та регулярно розраховувати як загальновизнаний на сьогодні показник 

ВВП. А отже, неможливо прослідкувати динаміку та провести порівняльну 

характеристику окремих країн за даним напрямком дослідження. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запропонувала власну методику 

оцінки якості життя – «Життєздатність народів». Коефіцієнт життєздатності 

вимірюється за п’ятибальною системою та оцінюється за наступними критеріями: 

встановлена здатність збереження генофонду, фізіологічний та інтелектуальний 

потенціал розвитку нації, характер та результати соціально-економічного розвитку, 

екологія. Оцінка якості життя має здійснюватись за наступними показниками: 

фізичний (сила, енергія, втомленість, дискомфорт, сон, відпочинок); психологічний 

(позитивні емоції, мислення, вивчення нового, концентрація уваги, самооцінка, 

зовнішній вигляд, негативні переживання); рівень самостійності (щоденна 

активність, працездатність, залежність від ліків та лікування); суспільного життя 

(особисті взаємовідносини, суспільна вартість суб’єкта, сексульна активність); стан 

навколишнього середовища (добробут, безпека, доступність та якість медичного 

обслуговування, доступність інформації, можливість навчання та підвищення 

кваліфікації, дозвілля, екологія); духовний (релігія, особисті переконання) [322]. 
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Дослідницький центр «Інститут Землі», що діє під егідою ООН при 

Колумбійському університеті, в рамках глобальної ініціативи «Мережа рішень 

стійкого розвитку» з метою показати досягнення країн світу та окремих регіонів 

щодо їх здатності забезпечити власному населенню щасливе життя з 2012 року 

презентує рейтинг країн світу за рівнем щастя населення. Дане дослідження 

покликане допомогти державним керівникам, політичним та суспільним діячам 

краще реагувати на потреби та сподівання своїх громадян з метою підвищення 

добробуту та стійкого розвитку [393].  

Рейтинг враховує такі показники добробуту, як: рівень ВВП на душу населення, 

очікувана тривалість життя, наявність громадянських свобод, відчуття безпеки та 

впевненості в майбутньому, стабільність сімей, гарантії зайнятості, рівень корупції, 

а також такі категорії як рівень довіри в суспільства, великодушність та щедрість. 

Окрім вторинних показників основну частину дослідження складають результати 

опитування громадської думки, що проводить Міжнародний дослідницький центр 

Геллапа. Виходячи з вказаних параметрів, люди оцінюють своє відчуття щастя за 

спеціальною шкалою [297]. 

За даними рейтингу 2017 року, що охопив 155 країн та територій світу, найбільш 

щасливою державою світу стала Норвегія (Індекс щастя склав 7,537 бала). Норвегія 

вважається однією з найбільш сприятливих та розвинутих держав світу з багатьма 

соціально-економічними показниками. Наступними за Норвегією стали Данія 

(перше місце за 2016 рік), Ісландія, Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди, Канада, 

Нова Зеландія, Австралія та Швеція (Див. Додаток Г). Цікавим є той факт, що жодна 

з провідних економічних держав світу до першої десятки рейтингу не увійшла 

(США – 14, Німеччина – 16, Франція – 31, Японія – 51, Китай – 79 місця). Україна 

посіла 132 місце з показником 4,096 бала [317]. 

На противагу даному рейтингу дослідницька компанія The Economist Intelligence 

Unit представила рейтинг країн світу за рівнем соціальної напруги. Автори 

дослідження вказують, що соціальні коливання знаходяться на підйомі в усьому 

світі й не обмежуються лише бідними країнами Африки, Близького Сходу та 

Латинської Америки. Причинами соціальних потрясінь та коливань найчастіше 
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стають економічні проблеми, диктатура влади та політичне незадоволення нового 

середнього класу в країнах, що демонструють швидкі темпи економічного зростання 

[205]. 

В практиці досліджень на міжнародному та національному рівнях зустрічається 

безліч підходів до оцінки та формування індексів, доречних для оцінки якості життя 

населення. Зокрема, це Міжнародний рейтинг якості життя (публікується 

International Living на основі оцінки прожитковому мінімуму, культури, економіки, 

навколишнього середовища, свободи, здоров’я, інфраструктури, рівня безпеки, 

клімату) (Див. Додаток Д); Індекс виміру якості життя (оцінюється Організацією 

економічного співробітництва та розвитку і враховує такі параметри, як житлові 

умови, доходи, зайнятість, освіта, екологія, здоров’я, ефективність управління, 

баланс між робочим часом та дозвіллям); Індекс якості життя (Economist Intelligence 

Unit поєднує суб’єктивну оцінку якості в країнах з об’єктивними детермінантами 

життя в цих країнах); Індекс розвитку людського потенціалу (Програма розвитку 

ООН, враховує загальний рівень добробуту суспільства, розширення прав та свобод 

окремих його індивідів, соціальна справедливість та стійкий розвиток) [53]; 

Міжнародний індекс щастя (New Economic Foundation, враховує вплив людини на 

природу, тривалість життя та задоволення ним); щорічний рейтинг міст з найвищою 

якістю життя (Mercer, аналізує політико-соціальне середовище, економічні 

показники, наявність певних обмежень, якість системи охорони здоров’я, освіти, 

доступність та вартість житла, культурне життя, клімат, ймовірність природних 

катаклізмів); Індекс бунтівливості країн (Wall Street Journal, оцінка категорій 

соціальної несправедливості, схильності населення до бунту, частка затрат на 

харчування в кінцевих видатках домогосподарств); Індекс сприйняття корупції 

(Transparency International); Коефіцієнт Джині (визначає ступінь розшарування 

суспільства за рівнем доходів). 

Категорія якості життя не є чітко формалізованою, а визначається цілою 

сукупністю споріднених індексів, рейтингів та показників. Їх пріоритетність 

залежить, в першу чергу,  від потреб людей, пов’язана з рівнем розвитку країн та 

регіонів, а також визначається ресурсами та джерелами отримання вихідних даних 
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їх визначення. Узагальнюючи відмінні методології оцінки якості життя можна 

визначити такі її компоненти, як: доходи населення, бідність, нерівність, динаміка 

демографічних процесів, рівні освіти та освіченості, здоров’я, система харчування та 

забезпечення необхідними продуктами, доступність житла, наявна інфраструктура, 

зв’язок, ресурси та стан довкілля, культура, соціальні зв’язки, система цінностей, 

політична та соціальна стабільність, рівень безпеки, політичні та громадські 

інститути [83].  

Зважаючи на ключові компоненти даного індексу можна спрогнозувати ряд 

основних заходів, спрямованих на підвищення загального його рівня у взаємозв’язку 

з досягненням максимальної ефективності та результативності державного 

управління в сфері якості життя населення. Зокрема, це: 

- створення соціально орієнтованої розвинутої інфраструктури; 

- зниження рівня безробіття шляхом стимулювання попиту на робочу силу; 

- розвиток малого та середнього бізнесу шляхом зниження рівня 

адміністративних бар’єрів, введення додаткових пільг, гарантій, субсидій та 

реалізація відкритої системи державних замовлень; 

- постійний моніторинг ефективності та результативності діяльності органів 

державної влади, а саме моніторинг показників складових факторів якості життя 

населення; 

- посилення відповідальності (штрафні санкції і т.п.) в сфері забруднення 

навколишнього природного середовища, а також введення щорічної обов’язкової 

звітності за рівнем викидів забруднюючих речовин в атмосферу та поверхневі 

водні об’єкти; 

- створення сучасної інформаційно-освітньої інфраструктури для реалізації 

дистанційної освіти з метою підвищення рівня освіченості населення [32]. 

Очевидно, що дані заходи повинні бути законодавчо врегульованими та бути 

частиною цілісної концепції стійкого соціально-економічного розвитку держави та 

стійкого підвищення рівня якості життя її населення. 

В рамках загальної мети даного дослідження слід зупинитись на результатах 

деяких рейтингів та показниках окремих індексів більш детально. 
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Індекс людського розвитку, що розраховується в рамках Програми розвитку 

ООН (ПРООН) з 1990 року в якості незалежного, аналітичного та емпірично 

обґрунтованого дослідження найважливіших питань, тенденцій та політичних 

заходів в сфері розвитку [318, 319]. Результати досліджень «Людський розвиток для 

всіх та кожного» свідчать, що за останні чверть століття досягнуто значного 

прогресу в  сфері людського розвитку: збільшилась тривалість життя, кількість 

освічених людей, зросло число людей, що мають доступ до основних соціальних 

послуг. Однак людський розвиток залишається нерівномірним, досі існує 

обездоленість людей, прогресом не охоплені цілі групи, спільноти. Окрім того, 

виникають нові труднощі в сфері розвитку, що залежать від змін клімату, епідемій, 

неконтрольованих міграційних процесів, конфліктів та екстремізму з застосуванням 

насильства. Все це негативно впливає як на показники людського розвитку, так і на 

якість життя та досягнення високого рівня загального добробуту зокрема. 

Враховуючи нерівномірність розвитку окремих країн світу та необхідність 

комплексних зрушень в усіх країнах та регіонах з метою досягнення загального 

позитивного ефекту, запропоновано впровадження чотирьох ланкової соціально-

економічної політики, що в сукупності являє комплекс світової економіко-

політичної системи, ефективне функціонування якої спрямовано на забезпечення 

стійкого розвитку. 

Подібна чотирьох ланкова концепція державної політики здатна забезпечити 

всеохоплюючий розвиток людського розвитку та досягнення загального добробуту, 

що є беззаперечною умовою побудови соціально-ринкової економічної системи. 

В ідеалі слід застосовувати всеохоплюючі політичні заходи економічного 

характеру, але на практиці такий їх характер майже неможливо забезпечити. 

Наприклад, країна проводить активну політику медичного забезпечення, однак 

віддаленість населених пунктів та географічне розташування територій можуть 

призвести до обмеженості доступності медичних центрів. Відповідно, загальну 

політику в сфері людського розвитку необхідно переорієнтувати з врахуванням не 

лише загальної доступності, але й особливих потреб окремих груп населення. 

Наприклад, для інвалідів доречними будуть особливі заходи в сфері праці, 
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мобільності та участі у суспільному житті. Окрім того, в умовах потрясінь та 

вразливості слід забезпечили не лише сам прогрес, а й його стійкий характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Чотирьох ланкова стратегія загальнонаціональних політичних 

заходів соціального захисту [366]. 

Відповідна переорієнтація загальних політичних заходів здатна скоротити 

дефіцит людського розвитку серед найбільш вразливих верств населення. При 

цьому необхідно надати зростанню інклюзивний характер, розширювати 

можливості жінок, впроваджувати розкриття потенціалу протягом життєвого циклу 

та мобільність ресурсів на вирішення пріоритетних завдань людського розвитку. 
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Підвищити фінансову інклюзію малозабезпечених можна такими заходами, як: 

розширення банківських послуг для малозабезпечених та маргіналізованих груп 

населення, спрощення процедур та застосування сучасних технологій для сприяння 

фінансовій інклюзії6. 

Соціально орієнтовані інвестиції здатні надати малозабезпеченим та 

маргіналізованим7 групам населення дешеві, але високоефективні послуги та 

інфраструктуру. Деякі інвестиції в пріоритетні напрямки людського розвитку 

приносять сталі результати. Наприклад, програма організації харчування дітей в 

школі забезпечує соціальний захист, допомагаючи забезпечувати дітей освітою та 

забезпечуючи їх продовольчу безпеку під час кризи, а також є суттєвим стимулом 

здобуття освіти як такої. Про такі переваги свідчить досвід Ботсвани, Гани, Кабо-

Верде, Кенії, Намібії, Нігерії та Південної Африки. 

Ще однією сферою для інвестицій виступає сільська інфраструктура, особливо 

дороги та електропостачання. Будівництво доріг в сільській місцевості знижує 

транспортні видатки, пов’язує сільських фермерів безпосередньо з ринками збуту їх 

продукції, дозволяє працівникам більш вільно пересуватись та сприяє доступу до 

освітніх та медичних закладів.  

Перерозподіл активів також здійснює позитивний вплив на розвиток. Людський 

фактор – це фактор виробництва, в якому відмінність в освітньому рівні не дозволяє 

слабо захищеним верствам населення включитися в високовиробничий процес 

росту. Демократизація освіти, особливо вищої, здатна принести користь 

представникам бідних верств населення.  

Аналогічно позитивні ефекти можна отримати й від організації власних 

виробництв на місцевому рівні. Надання місцевим органам влади прав на 

самоврядування в процесі розробки та впровадження планів місцевого розвитку 

дозволяє адресно вирішувати нагальні проблеми, виходячи з наявних ресурсів та 

нагальних потреб місцевих общин. Децентралізація податків також дозволяє 

зменшити залежність місцевих органів влади від субсидій з центрального бюджету.  

 
6 Інклюзія – процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі. 
7 Маргіналізація –  виключення зі сфер життєдіяльності суспільства окремих верств населення за певною ознакою. 
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Однак, забезпечуючи людський розвиток слабо захищених верств населення, 

концепція пріоритетного задоволення місцевих потреб також потребує участі 

населення та підвищення потенціалу місцевої адміністрації. 

В умовах глобалізації результати в сфері людського розвитку визначаються не 

лише діями на національному рівні, а й структурами, подіями та роботою на 

глобальному рівні [147]. Розподільчі наслідки нерівномірної глобалізації ведуть до 

прогресу лише для окремих сегментів населення, інші залишаються незахищеними в 

економічному плані. 

Неминуча реформа глобальних інститутів має розповсюдитись й на регулювання 

глобальних ринків, управління багатосторонніми інститутами та зміцнення 

глобального громадянського суспільства.  

Реформи повинні бути сфокусовані на регулюванні валютних угод та потоків 

капіталу, а також на координації макроекономічної політики та регулювання. 

Одними з варіантів цього є багатостороннє оподаткування трансграничних угод та 

використання конкретними країнами заходів контролю над капіталом.  

Доречним має стати встановлення правил розширення торгівлі благами, 

послугами, знаннями, що сприяють людському розвитку. Необхідними умовами 

забезпечення стійкого розвитку є укріплення стратегій, що забезпечують захист 

прав та надання сприяння мігрантам, створення глобального механізму координації 

економічної (добровільної) міграції, полегшення гарантованого надання притулку 

примусово переміщеним особам.  

Окремі політичні заходи, здійснені з метою забезпечення сталого розвитку, 

сприяють встановленню справедливості та легітимності багатосторонніх інститутів, 

посиленню впливу країн, що розвиваються, в роботі багатосторонніх організацій, та 

координації їх дій по досягненню антропоцентричних цілей. 

Перехід до автоматичного глобального обміну інформацією покликаний 

полегшити роботу податкових та регулюючих органів. Подібні дії забезпечуються 

підвищенням технічного потенціалу країн в сфері обробки інформації та 

застосуванням активних політичних заходів проти ухилення від сплати податків та 

нелегальних фінансових потоків. 
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Будь-які заходи в сфері стійкого розвитку на національному рівні повинні 

доповнюватися глобальними діями. Однак, окрім активної участі в даних процесах 

міжнародних організацій та багатосторонніх банків розвитку, фінансова участь яких 

останнім часом відчувається в усіх програмах розвитку, слід використовувати й 

вагомий потенціал громадянського суспільства, розширюючи механізми його участі 

у функціонуванні багатосторонніх інститутів та в їх ініціативах в сфері розвитку. 

Ресурсні можливості та досягнуті результати визначають як позицію країни в 

світовому рейтингу та її активний вплив на функціонування міжнародних інститутів 

в даній сфері, так і модель державної соціальної політики, яка реалізується в умовах 

національної економіки з врахуванням нагальних проблем та потреб місцевого 

населення. 

За результатами оцінки Індексу людського розвитку за 2017 рік до країн з 

надзвичайно високим рівнем людського розвитку увійшла 58 країна з 189 

досліджуваних, до п’ятірки лідерів увійшли Норвегія, Швейцарів, Австралія, 

Ірландія та Німеччина. Україна ж на 88 позиції з показником Індексу 0,751 увійшла 

до групи країн з високим рівнем людського розвитку (Динаміку зміни показників 

див. Додаток Е) [321]. 

Ці показники є результатами актуальної соціально-економічної політики 

держави та визначають пріоритетні напрямки її реструктуризації та соціального 

розвитку на майбутнє. 

За всіх своїх переваг Індекс людського розвитку має й ряд недоліків. Він 

спирається на національні усереднені показники, не відображаючи асиметричність в 

розподілі благ, не враховуючи екологічні фактори та питання духовно-морального 

розвитку людини. Саме тому даний індекс не вважається ідеальним та 

універсальним  коефіцієнтом виміру. 

Необхідність розрахунку вищезгаданих індексів пояснюється активним 

пошуком альтернативних або удосконаленням існуючих соціально-економічних 

систем державного управління, що реалізуються більшістю країн світу в сучасну еру 

існування «цивілізації якості життя». Країни з перехідною економікою, зокрема й 

Україна, переживають період структурної перебудови, трансформації моделі 
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соціальної політики, пошуку нових напрямків, шляхів та механізмів забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку. 

Розробка механізмів управління якістю життя населення потребує проведення 

досліджень в таких напрямках, як: вплив науково-технічного прогресу та 

економічного росту на показники якості життя, вплив соціокультурних факторів, 

екологічної, соціо-психологічної  складової; розробка індикаторів та методик оцінки 

та управління якістю життя населення; формування концептуальної моделі 

управління. 

Побудова загальної концепції державного управління повинна базуватися на 

синергічному підході окремих індексів та показників, які б фіксували не лише 

кількісну сторону життя, ступінь забезпечення матеріальними та культурними 

потребами, а й оцінювали якісні показники бідності, злочинності, наркоманії, 

забруднення довкілля, техногенних катастроф, тобто глибоких соціальних 

потрясінь. В даному аспекті економічне зростання має розглядатись не як головна 

мета, а як засіб для здійснення необхідних соціальних перетворень, які б 

забезпечували необхідні умови для задоволення не лише первинних матеріальних 

потреб населення, а й потреб в спілкуванні, повазі, творчості, самовираженні, тощо 

(за пірамідою Маслоу). 

Закономірно, що комплексна модель державного управління якістю життя 

населення країни, тобто побудова соціально-орієнтованої економічної системи, має 

включати як об’єктивну, так і суб’єктивну складову. В основі об’єктивної складової 

лежать статистичні дані, що характеризують існуючі та розвиток нових сфер 

суспільства. Суб’єктивна (психологічна) складова базується на оцінці самим 

індивідом об’єктивних умов існування, що розкривається через ступінь задоволення 

(незадоволення) суб’єкта умовами життєдіяльності, наданими з боку держави [138]. 

Заснована на даних параметрах соціально-економічна політика держави має 

стати одночасно невід’ємним елементом регіональної, світової політики, а також 

основою стійкого соціально-економічного розвитку, що має забезпечувати  

одночасно існування стійкої соціально-економічної та природної основи, необхідної 

для постійного прогресу суспільства. 
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Розробка подібної соціально-економічної політики, яка б одночасно 

забезпечувала стійкий розвиток суспільства, має характеризуватись задоволенням 

потреб трьох основних елементів, зокрема: кожної окремої людини, суспільства 

(попередників, сучасників та нащадків даної людини) та природи. 

Економічна політика держави як фактор соціалізації системи управління слід 

оцінювати за рядом соціальних індикаторів та показників залежно від рівнів 

організації соціальної сфери, видів потреб і т д. В міжнародних проектах 

використовується ряд соціальних індикаторів, розроблених ОЕСР. До соціально 

важливих сфер віднесені: здоров’я (очікувана тривалість життя), освіта та навчання 

(освіта дорослого населення, загальний показник грамотності), зайнятість та якість 

робочої сили (показник безробіття, рівень неповної зайнятості, несприятливі умови 

праці), вільний час та дозвілля (сфери діяльності на дозвіллі), соціальне оточення, 

індивідуальна безпека (смертельні травми, втрата працездатності, безпека 

життєдіяльності).  

В даній системі наведено дуже широкий спектр соціальних індикаторів. Однак 

вона зорієнтована, в першу чергу, на аналіз того, як індивід використовує наявні 

можливості, а не як задовольняються його потреби; містить більше об’єктивних, ніж 

суб’єктивних індикаторів. 

ООН, натомість, запропонувала власну систему соціальних індикаторів 

реалізації економічної політики держави. Дана система складає 186 індикаторів по 

11 соціально важливим сферам. Серед них: соціальна стратифікація, мобільність, 

розподіл доходів, споживання та заощадження, розподіл часу та дозвілля, соціальне 

забезпечення, освіта, здоров’я, суспільний порядок та безпека. Дана система 

застосовується на національному та міжнародному рівнях. 

Окрім того, на сучасному етапі широко застосовуються національні системи 

соціальних індикаторів. В такому випадку при оцінці медичних, освітніх, 

культурних аспектів життя статистичний аналіз явищ та процесів, що відбуваються, 

досконало доповнюється суб’єктивною оцінкою споживачів даних благ. 

В якості вимірювання ефективності державної економічної політики та її впливу 

на соціальну сферу в 1995 році на Всесвітньому саміті з соціального розвитку в 
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Копенгагені було представлено методику «Трикутний індекс добробуту нації», за 

суттю якої добробут певної країни залежить від розвитку економічної сфери, 

соціального середовища та інформаційної інфраструктури. Важливим є 

збалансування даних сторін життєдіяльності суспільства. Рівень розвитку кожної з 

даних сфер визначається за 21 показником. Перевагою даної методики є, в першу 

чергу, визнання необхідності балансування розвитку трьох сфер життєдіяльності 

суспільства. Натомість недоліком виступає велика кількість показників, а також 

неврахування політичної та духовної сфер [436]. 

На сучасному етапі якість життя, рівень суспільного добробуту і т.п. стали 

розглядатись як невід’ємні елементи національної, регіональної та міжнародної 

політики, як основа стійкого соціально-економічного розвитку, що забезпечує 

неперервний загальний прогрес суспільства [129]. 

Окрему увагу слід приділити національним та міжнародним системам 

управління даними показниками, а, отже, загальній ефективності реалізації 

соціально-економічної політики. В сучасній світовій практиці управління якістю 

життя розглядається як невід’ємний елемент державної та міжнародної економічної 

політики. 

Наразі існує три основні підходи до управління якістю життя суспільства: 

-  комплексний підхід, спрямований на отримання результатів на основі 

сукупного використання різноманітних (економічного, правового, соціально-

психологічного і т.д.) підходів до проблеми; й передбачає залучення до процесу 

управління спеціалістів з різних сфер знань: економіки, соціології, екології, освіти, 

медицини, психології, стандартизації та культури; 

- аспектний підхід, що дозволяє досліджувати лише одну зі сторін 

проблематики, окремі її властивості; 

- системний підхід, який розглядає керовану та керуючу підсистеми як 

цілісний комплекс взаємопов’язаних, об’єднаних загальною метою елементів, що 

визначають властивості даної системи, її внутрішні та зовнішні зв’язки.  

Системний підхід (як найбільш розповсюджений на сучасному етапі) реалізує 

процес управління шляхом розробки ефективної цілісної системи управління якістю 
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життя, яка наділена якостями адекватності та самоорганізації, здатна швидко 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища шляхом перегрупування елементів, 

зміни їх властивостей та інтеграції нових функцій, необхідних для відпрацювання 

зворотньої реакції на вплив зовнішніх факторів; є менш складною та структурно 

обтяжливою порівняно з комплексним підходом. Відповідно, подібна система 

управління має використовувати специфічний інструментарій для коректування 

цілей розвитку та реагування на критичні зміни зовнішнього середовища. 

Процес формування державної системи управління якістю життя як складового 

елементу загальної соціалізованої економічної політики можна представити у 

вигляді наступних поетапних дій: 

- визначення цілей системи управління; 

- визначення суб’єктів (керівники державних орагнів влади всіх рівнів, 

суспільні організації, бізнес-структури) та об’єктів (показники якості життя 

населення країни) управління; 

-  визначення основних напрямків взаємодії елементів даної системи з метою 

покращення соціально-економічного стану [153]; 

- розподіл функціональних обов’язків, сфери відповідальності та повноважень 

між основними елементами керуючої системи (міністерствами та відомствами всіх 

рівнів, державними організаціями та представниками бізнесу щодо розробки 

регіональних програм підвищення якості життя та контролю за їх реалізацією); 

- визначення критеріїв ефективності (наприклад, співвідношення величини 

приросту приватних індикаторів якості життя до величини приросту витрат на 

реалізацію програм підвищення якості життя) та результативності (наприклад, 

показники ступеня досягнення запланованих значень показників якості життя) 

функціонування даної системи.  

Задля ефективного функціонування даної системи слід дотримуватись 

принципів репрезентативності (всі основні показники даної синтетичної категорії 

мають бути представлені в однаковій мірі), інформаційної доступності (відкритість 

показників, вільна обробка статистичних даних), достовірності (адекватне 

відображення стану досліджуваного об’єкту), тощо. 
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В зв’язку з цим на порядок денний ставиться питання про провадження з боку 

держави феліцитарної політики [214] (від латинської «феліцитас» - щастя), що 

передбачає демографічну, соціальну політику. Подібна державна політика має 

враховувати складні багатофакторні моделі середовища, в умовах якого існує 

людина, досліджувати, яким чином окремі фактори впливають на людські відчуття і 

як держава може вплинути на дані фактори. 

Таким чином, феліцитарна політика являє собою складний комплекс теорій та 

практик, що включають в себе наукові дослідження, ідеологію, філософію, 

технологію державного управління, та спеціалізується на досягненні «щастя для 

всіх» політичними та суспільними організаціями шляхом провадження ефективної 

економічної політики. 

Однак, як би не називалася дана модель соціально-економічної політики, якими 

б індексами не оцінювались результати її практичного впровадження, 

беззаперечним залишається факт, що основною метою її здійснення є: досягнення 

високих показників економічного розвитку та добробуту всіх членів суспільства; 

ефективне використання наявних ресурсів з метою задоволення нагальних потреб та 

збереження екосистеми й генофонду для прийдешніх поколінь; створення належних 

умов формування та розвитку людського капіталу; проведення активної соціальної 

політики, яка б забезпечувала захист економічно пасивного населення на рівні з 

ефективним використанням трудового потенціалу економічно активної частини 

населення. Подібна політика має провадитись, виходячи з наявних ресурсів окремої 

держави, адекватного перерозподілу наявних світових ресурсів, враховуючи 

негативний вплив інтенсивного економічного розвитку на природне середовище та 

видозміну психологічного портрету людини як основного виробничого ресурсу та 

споживача благ. Активна соціально-економічна політика, спрямована на підвищення 

якості життя населення загалом, беззаперечно призводить до структурних змін в 

організації соціально-економічної системи окремих країн, регіонів, світу, політичної 

реструктуризації та перерозподілу сфер впливу. В зв’язку з цим слід враховувати не 

лише цілеспрямовану політику держави, а й зворотній вплив, антидію з боку тих, 

кому зміна сучасної усталеної системи невигідна.  
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Не менш важливим є оцінка населенням результативності державного 

управління. Що ще раз наголошує на необхідності розробки конкретних параметрів, 

які б були визначені ключовими не лише органами державної влади, а й основним 

споживачем такої політики – населенням. Традиційно використовується ряд 

показників: задоволення життям в цілому, матеріальне положення сім’ї, оцінка 

економічної та політичної ситуації в країні, очікування щодо майбутнього, 

соціально-психологічний стан людей та їх настрої. Вибір саме цих показників 

пояснюється тим, що індивідуальні оцінки людьми особистого життя, як і 

соціально-економічної ситуації в країні, формує загальну суспільну оцінку ситуації 

[194]. 

Становлення моделі соціальної, солідарної, соціально-орієнтованої економіки і, 

відповідно, соціалізація економічної політики є діалектичним запереченням 

тоталітарної, командної, централізованої економіки. Водночас результати сучасного 

етапу інтенсивного технологічно-інформаційного розвитку створити якісно нове 

підґрунтя для соціалізації, яке є «запереченням заперечення», своєрідним поворотом 

до «неототалітаризму» і призводить до формування нової солідарної соціальної 

економіки і політики. 
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Висновки до розділу 2 

До структурно утворюючих елементів економічної системи як багатогранного 

явища та такого, що постійно трансформується, в першу чергу відносяться 

соціально-економічні відносини власності на фактори виробництва та результати 

праці. Виходячи з даного розуміння економічної системи закономірно виокремити 

такі її різновиди як традиційна, адміністративна, ринкова та змішана. Соціальна 

складова властива всім видам економічних систем, однак її інтерпретація та форми 

прояву є досить відмінними. 

Змішана економічна система передбачає єдність та взаємовизначеність 

економічних та соціальних детермінантів, їх функціонування у тісному зв’язку та 

взаємозалежності, реверсний характер впливу на формування конкретних форм 

проявів та практичної реалізації в залежності від еволюційного етапу розвитку, 

наявних ресурсів та визначення стратегічних пріоритетів сталого зростання. 

Основними економічними детермінантами є матеріально-ресурсна база, 

трудовий потенціал, виробнича інфраструктура, ємність ринку, його кон’юнктура та 

основні макроекономічні показники як визначальний базис розвитку, притаманні 

конкретним національним економікам та регіональним об’єднанням. 

Соціальні виміри економічної системи становлять конкретні форми її 

соціалізації, що реалізуються всередині країни за сприяння держави, приватних 

структур і міжнародних організацій та здійснюють вплив як на населення 

конкретної країни, так і на світову спільноту.  

Комбінація соціальних та економічних детермінантів дає можливість виділити 

відмінні за рівнем соціальної орієнтації та економічними  ефектами модифікації 

соціалізації економічних систем. Враховуючи існуючі відмінності можна виділити 

декілька основних моделей побудови та реалізації соціальної політики – 

континентальна, англосаксонська, середземноморська та скандинавська. Серед них 

статус суто соціальних економік отримують країни, що вдало поєднують власною 

соціально-орієнтовною ринковою системою підтримку соціальної сфери, 

досягнення загального рівня добробуту та високих абсолютних показників сталого 

розвитку, зокрема й рівня доходів на душу населення.  
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Разом з тим, модель соціальної економіки передбачає можливість прояву 

соціальних ефектів в умовах досконалої конкуренції  – сукупності соціальних 

результатів, що отримуються від реалізації інвестицій в реальному секторі 

економіки, що проектуються на якість соціального середовища. Ключовими 

показниками соціального ефекту виступають: підвищення рівня зайнятості 

населення; підвищення рівня забезпеченості населення житлом; поліпшення стану 

навколишнього середовища; підвищення доступності та якості послуг населенню в 

сфері транспорту, охорони здоров’я, освіти, фізичної культури та спорту, культури, 

житлово-комунального господарства. 

Ключовою рисою моделі солідарної соціальної економіки як модифікації 

змішаної форми економічної системи є співпраця державного та приватного 

секторів. Форми реалізації основних принципів даної моделі та механізми участі 

держави в даних процесах носять національну ідентичність, зумовлену існуванням 

відмінностей як в самому трактуванні ключових понять (наприклад, соціальне 

підприємництво), так і в реалізації програм подібного курсу соціально-економічної 

політики держави через відмінність законодавчої бази, стратегічних пріоритетів 

розвитку національних середовищ,  а також обмеженість в ресурсах та пов’язану з 

цим епізодичність проектів. 

Доцільність побудови соціально-орієнтованої економічної моделі та 

ефективність реалізації цілеспрямованої державної соціально-економічної політики 

можна оцінити за допомогою цілого ряду показників, зокрема: індексу соціального 

розвитку, індексу якості життя, індексу людського розвитку, індексу щастя, індексу 

соціальної напруженості і т.п. 

Системний підхід (як найбільш розповсюджений на сучасному етапі) реалізує 

процес управління шляхом розробки ефективної цілісної системи управління якістю 

життя, яка наділена якостями адекватності та самоорганізації, здатна швидко 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища шляхом перегрупування елементів, 

зміни їх властивостей та інтеграції нових функцій, необхідних для відпрацювання 

зворотньої реакції на вплив зовнішніх факторів; є менш складною та структурно 

обтяжливою порівняно з комплексним підходом. Відповідно, доречна в даному 
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випащку феліцитарна політика держави (демографічна, соціальна та економічна 

політика, спрямована на формування щастя) має використовувати специфічний 

інструментарій для коректування цілей розвитку та реагування на критичні зміни 

зовнішнього середовища. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

3.1.  Соціальна складова в економічних моделях регіональних об’єднань   

Соціалізація економічної політики держави, попри глобальний характер, має 

свою специфіку, особливості, форми прояву у різних регіонах світового 

господарства, регіональних інтеграційних об’єднань. Вона  своєрідним чином 

віддзеркалює діалектичний, суперечливий процес поєднання загального та 

особливого, свідчить про переплетення у сучасному світовому господарстві та 

міжнародних економічних відносинах тенденцій глобалізації та регіональності, 

інтернаціонального і національного. Інтеграційні та дезінтеграційні тенденції, що 

мають місце у системі сучасного світового господарства, знаходять свій прояв і у 

соціальній компоненті державної економічної політики.  

В зв’язку з цим питання побудови соціальної економіки, досягнення 

різноманітних цілей державної соціально-орієнтованої економічної політики, її роль 

в місцевому, регіональному розвитку, формуванні соціальної згуртованості, 

розвитку соціального підприємництва і т.п. потребують більш глибокого аналізу та 

дослідження [152].  

Термін соціальна економіка, ймовірно, з'явився в економічній літературі вперше 

в 1830. У тому ж році французький ліберальний економіст Чарльз Дюнуайе 

опублікував трактат про соціальну економіку, яка виступає за моральний підхід до 

економіки. З того часу з’явилось безліч різнопланових підходів до трактування 

даного поняття, розглядається можливість та доцільність практичного 

запровадження окремих його різновидів та елементів, зокрема реалізація принципів 

солідарної економіки, соціально-орієнтованої економічної політики держави, 

соціального підприємництва, корпоративної соціальної відповідальності, тощо. 

Доцільність визначення існуючих підходів до формування соціальної складової в 

економічній системі держави, класифікація регіональних моделей соціальної 

держави та оцінка державної політики врахування соціальної складової в 
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економічній системі за основними параметрами залишається актуальною і в 

сучасних умовах світогосподарського розвитку. 

Соціальна складова в економічній політиці держав може мати декілька форм 

проявів, зокрема: формування третинного сектору економіки, діяльність 

неприбуткових організацій, соціальне підприємництво, реалізація солідарної 

економічної політики і т.п. Розглянемо основні з них.  

Зазвичай існує суттєва відмінність трактування терміну «третинного сектору» 

для країн Континентальної Європи та США. Якщо в першому випадку це є 

синонімом соціальної економіки, що характеризує сектор економіки, який 

знаходиться на стику між державним та капіталістичним; то в англомовному світі 

під третинний сектором розуміють приватний неприбутковий, некомерційний 

сектор, найчастіше представлений асоціаціями та фондами (вперше в США даний 

термін ввів Т.Левітт в 1973 році [347]). 

Першочергово неприбуткові організації розглядались як некомерційні 

організації, засновникам або фінансовим менеджерам яких заборонялось 

перерозподіляти надлишковий прибуток на власну користь. Історично корені даної 

концепції пов’язані з благодійною діяльністю, глибоко вкоріненої в економічну 

систему окремих країн, зокрема Великобританії, ще з початку ХІХ сторіччя. 

Сучасна ж концепція некомерційного сектору здобула активного розвитку та 

поширення завдяки низці міжнародних дослідницьких проектів, що реалізовувались 

з початку 1990-х років [345], і були спрямовані на розкриття структури 

некомерційного сектору, його кількісну оцінку, аналіз перспектив розвитку та 

впливу на економіку і суспільство. 

Загалом, неприбуткові організації, що представляють третій сектор економіки, 

мають відповідати наступним структурним критеріям: організовані об’єднання 

(юридичні особи з чітко визначеною організаційною структурою); приватні 

(відокремлені від уряду, хоча й можуть отримувати державне фінансування та 

працевлаштовувати державних службовців); функціонувати на засадах 

самоврядування (самоконтроль, самоуправління); неприбутковість діяльності 

(отримання прибутку допускається, але він має бути спрямований за цільовим 



156 

 

призначенням основної сфери діяльності організації, а не перерозподілений її 

власниками та/або засновниками); добровільність (необов’язковість членства, 

волонтерський статус учасників організації) [397]. 

Соціальне підприємництво активно розвивається впродовж останніх десятиліть, 

однак, наразі, не існує єдиного, чітко визначеного концептуального підходу до 

даного явища.  Як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі виокремлені два основні 

підходи до соціального підприємництва – англо-американський та континентально-

європейський.  

Особливістю англо-американського підходу є наявність декількох течій, в 

рамках яких соціальне підприємство визначається як ринкова одиниця, аналогічна 

приватним некомерційним організаціям із соціальним призначенням діяльності. Ряд 

авторів зосереджується на здійсненні соціальних інновацій та задоволенні 

соціальних потреб незалежними корпоративними центрами незалежно від їх форм 

власності (державної, приватної чи змішаної).  

Континентально-європейська модель трактує соціальні підприємства як 

результат колективного підприємництва в соціальній економіці відповідно до низки 

економічних, соціальних та управлінських параметрів.  

Слід підкреслити, що поняття соціальної економіки набагато ширше, ніж 

соціального підприємництва, останнє становить лише частину першого. Соціальна 

економіка складається з великого набору суб’єктів, що разом узяті становлять полюс 

соціальної корисності між державним сектором та бізнесом (капіталом). Всі 

соціальні підприємства є невід’ємною частиною соціальної сфери економіки, але 

більшість підприємств соціальної економіки не є частиною соціальної групи 

підприємств. 

Концепція солідарної економіки набула поширення в кінці ХХ століття у зв’язку 

з розгортанням обсягів діяльності суб’єктів третього сектору економіки, задіяних у 

виробництві товарів соціального призначення, які мають важливе значення в 

процесі формування гідного рівня життя й мають бути доступними всім верстам 

населення незалежно від рівнів доходів та їх купівельної спроможності. Саме тому 

уряд безпосередньо залучений до процесу виробництва та розподілу товарів даних 
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категорій. Його участь реалізується або шляхом викупу та надання окремих 

категорій товару населенню на безоплатній основі, або  шляхом субсидіювання їх 

виробників, забезпечуючи утримання цін на найнижчому рівні (рівні, нижче 

ринкового). 

Заснована на консолідованих принципах загального добробуту держава має 

гарантувати надання на високому рівні ряду товарів та послуг, зокрема медичних та 

освітніх. Подібний достатній для підтримки гідного рівня життя рівень соціальних 

послуг гарантований, наразі, більшістю розвинених країн світу [148]. Однак 

останнім часом виникають нові соціальні потреби, не покриті достатньою мірою ні 

державним, ні традиційним капіталістичним секторами економіки, і які впливають 

на численні групи населення, що перебувають під загрозою соціальної ізоляції. Це 

проблеми, пов’язані з умовами життя осіб похилого віку, масовим довгостроковим 

безробіттям, іммігрантами, етнічними меншинами, інвалідами, хронічно хворими, 

реінтеграцією колишніх ув’язнених і т.п. 

Саме в цих сферах повинні діяти механізми та інструментарій солідарної 

економіки (у вигляді кооперативів, асоціацій, дотацій держави), які б, поряд з 

традиційними ефектами, призводили одночасно до соціальних змін та сталого 

економічного розвитку [289]. 

Як і будь-яка економіка, солідарна економіка фокусується на ринку, але не 

єдиному. Окрім нього до тріади основних полюсів відносять ринок, перерозподіл та 

взаємність. Останні стосуються негрошового обміну в первинній сфері. Таким 

чином, солідарна соціальна економіка має множинний характер і не може 

уніфікуватися виключно комерційними або грошовими поняттями. Побудова 

соціальної економіки за принципами солідарності є безпрецедентною спробою 

пов’язати три полюси системи такими специфічними економічними ініціативами, 

що є гібридами між ринковою, неринковою та безгрошовою економікою. Виходячи 

за межі ринкового стереотипу ортодоксальної економіки їх ресурси також мають 

множинне походження: ринкові (реалізація товарів та послуг), неринкові (урядові 

субсидії, пожертвування) та безгрошові (добровільні). 
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Окрім того, солідарна економіка (як тип соціальної) є своєрідним рушієм 

соціальних змін, спробою створення альтернативного класичному розумінню 

суспільства (або альтернатива класичному розумінню капіталізма) з врахуванням 

сучасних глобалізаційних тенденцій [425]. 

Солідарність соціальної політики передбачає декілька варіантів імплементації: 

«солідарність між різними поколіннями, між різними групами і прошарками 

суспільства, між державою і громадянським суспільством, що здійснюється завдяки 

системі перерозподілу фінансових коштів; солідарність між трьома основними 

суб’єктами соціальної політики – державою, корпорацією, особою, кожен з яких у 

своїй визначеній пропорції бере участь у її реалізації через систему бюджетних 

відрахувань, страхових внесків працівників, роботодавців. Серед сучасних 

європейських держав можна виокремити щонайменше два типи країн із принципово 

різним співвідношенням відсотків участі держави, працівника і роботодавця у 

фінансуванні соціальних програм: країни соціально-орієнтованої ринкової 

економіки (Німеччина, Франція), де бюджетні відрахування і страхові внески 

працівника й роботодавця на соціальні заходи приблизно однакові; основними 

каналами перерозподілу виступають державні та приватні (але такі, що 

контролюються державою) соціально-страхові фонди; країни так званого ринкового 

соціалізму (Швеція, Данія), де значний відсоток соціальних витрат несе держава, а 

основним каналом перерозподілу виступає бюджет. Отже, можемо констатувати, що 

навіть при солідарній моделі соціальної держави безпосередня фінансова роль самої 

держави у здійсненні соціальних програм та заходів може бути різною. Однак у 

будь-якому випадку при солідарній моделі основну відповідальність за соціальний 

добробут своїх громадян несе держава, а не корпорація чи сама людина, тому що 

саме вона організовує й реалізує в суспільстві систему перерозподілу (чи бюджет, 

чи соціально-страхові фонди) і здійснює принцип соціальної солідарності. У цьому 

контексті можна також зазначити, що ступінь соціальності держави не завжди 

залежить від безпосередніх розмірів фінансової участі держави в реалізації 

соціальної політики. Тут найістотнішими чинниками виступають першочерговість 

соціальних цінностей в офіційній ідеології держави, присутність сильних 
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демократичних політичних інститутів, наявність адміністративних умов і правового 

простору для вільного функціонування різних суб’єктів господарювання та їхня 

економічна ефективність. Тому соціальна держава – це насамперед сильна держава, 

заснована на ефективній ринковій економіці» [187]. 

Зазвичай, соціальні аспекти державної економічної політики відносяться до 

сфери ринку праці та трудових відносин, соціального страхування, соціального 

забезпечення та захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, житлових питань, 

сфери дитинства та материнства, пенсійно-демографічної політики та 

ціноутворення. А сама держава в рамках реалізації активної соціально-економічної 

політики з метою координації має втручатися в усі вище визначені сфери. Важливим 

є те, що в рамках соціальної економічної політики держава ставитиме соціальні 

потреби широких прошарків населення в перелік першочергових завдань й 

прагнутиме забезпечити всім громадянам рівні можливості розвитку [184]. 

З метою подальшої класифікації існуючих національних економічних моделей за 

змістом соціальної складової в них, насамперед слід визначити, за якими 

параметрами ідентифікується соціально-орієнтована економічна політика держави 

[162]. Серед загальноприйнятих найчастіше користуються показниками 

співвідношення державних видатків на бюрократичні функції та соціальну політику,  

показники середньої тривалості життя, індекс Джині, індекс розвитку людського 

потенціалу, індекси щастя та якості життя.  

Індикатор співвідношення державних видатків на реалізацію традиційних 

управлінських функцій (підтримка громадського порядку, забезпечення 

національної безпеки, організація судочинства, тощо) з витратами на соціальний 

захист населення, соціальне страхування та розвиток (освіта, культура, охорона 

здоров’я, соціальний захист, тощо). Примітним є той факт, що в розвинутих країнах 

світу соціальні видатки  значно перевищують видатки на традиційні функції, в той 

час як в країнах, що розвиваються, співвідношення кардинально протилежне. 

В провідних країнах з соціально-орієнтованою економікою спостерігається 

високе соціальне забезпечення населення. Це відбувається за рахунок високих 

ставок податків, прогресивного персонального оподаткування, застосування 
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податкових знижок тощо. Слід зазначити, що наповнення бюджету, його 

перерозподіл та соціальний рівень громадян країни залежить як від прямих, так і 

непрямих податків. При цьому використання конкретного набору інструментів 

фіскального механізму та їх ефективність в зарубіжних країнах залежить від 

фіскальних традицій, соціо-культурних чинників, які впливають на свідомість 

населення і, відповідно, на обов’язок сплати податків та зборів.  

В країнах ЄС майже 89% витрат, пов'язаних з соціальним захистом, мають 

форму соціальних (готівкових) пільг та отримання соціальних трансфертів у 

натуральній формі. Загальний державний сектор складається з інституційних 

підрозділів, які є неринковими виробниками, продукція яких призначена для 

індивідуального та колективного споживання і фінансуються за рахунок 

обов'язкових платежів, здійснених підрозділами, що належать до інших секторів, а 

також інституційними одиницями, які, в основному, займаються перерозподілом 

національного доходу та багатства (усереднені регіональні показники по ЄС – див. 

табл.3.1.). 

Державні витрати уряду класифікуються за основними 10 категоріями (рівнями): 

загальні державні витрати; оборона; громадський порядок та безпека; економічні 

справи; охорона навколишнього середовища; житлові та громадські питання; 

здоров'я; відпочинок, культура та релігія; освіта; соціальний захист.  

Індикатор середньої тривалості життя враховує такі показники соціального 

розвитку, як: ВВП за паритетом споживчих можливостей; здорова середня 

тривалість життя; рівень освіченості населення; якість знань, що надаються 

закладами системи освіти; явка виборців; кількість суспільних груп, до яких входять 

респонденти; участь громадян в суспільному русі; індекс Джині; відносний рівень 

бідності; рівень злочинності; кількість засуджених до тюремного ув’язнення8. 

Враховуючи велику кількість параметрів даний показник дає досить повну 

соціальну характеристику суспільства. 

 

 

 
8 Даний індикатор запропоновано Фондом імені Ф.Еберта (сайт: http://www.fesdc.org). 
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Таблиця 3.1. 

Загальні державні витрати на соціальний захист, країни ЄС 

(у% від ВВП та % від загальних витрат)9, 2018  

 

Напрямки соціального захисту Відсоток від 

ВВП 

Відсоток 

від 

загальних 

видатків 

Млн, євро 

Соціальний захист 19,2 40,6 2 822 189 

Хвороба та тимчасова 

недієздатність 

2,8 5,9 407 238 

Пенсійне забезпечення 10,3 21,7 1 511 557 

Нещасні випадки 1,4 2,9 199 170 

Сім’я та діти 1,7 3,7 255 102 

Безробіття 1,4 2,9 198 675 

Домогосподарства 0,5 1,2 80 783 

Соціальна ізоляція 0,8 1,8 122 729 

НДДКР 0,0 0,0 602 

Соціальне забезпечення 0,3 0,7 46 331 

 

Однак, досить неоднозначними залишаються оцінки взаємозв’язку показників 

середньої тривалості життя та державної системи соціального забезпечення як 

характеристика ефективності останньої. Зокрема, існують значні диспропорції, не 

відображені в статистичних даних, між окремими групами населення, 

розподіленими за середнім рівнем доходів, щодо показників середньої тривалості 

життя їх членів10. Подібні відмінності частково пов’язані з відмінностями в способі 

життя між багатими та бідними. При цьому слід зважати, що бідне населення, яке 

перебуває в групі підвищеного ризику щодо хвороб, значною мірою покладається на 

державні програми соціального захисту, повинно бути основним об’єктом 

соціальної політики уряду з метою покращення показників середньої тривалості 

життя. Разом з тим, за статистикою уряд в рамках програм соціального забезпечення 

та захисту через значний розрив в тривалості життя витрачає більше коштів на 

найбагатших (наприклад, в США на найбагатших американців витрачається в 

середньому 522 тис дол. соціальної допомоги протягом життя проти 391 тис дол. для 

 
9 Розраховано автором на основі даних Eurostat (сайт: https://ec.europa.eu/eurostat) 
10 Відповідно досліджень Американської національної академії науки, інжинірингу та медицини. 
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найбідніших верств населення; однак ці цифри не враховують більшу частку 

податків, що сплачуються найбагатшими) [283]. 

Аналогічна ситуація спостерігається й в країнах європейського регіону, особливо 

тих, що значно збільшили пенсійний вік.  В такому випадку складається ситуація, що 

найбідніше населення, що відзначається суттєво нижчими показниками тривалості 

життя, не встигають скористатись державним соціальним захистом, надто пізно 

досягнувши пенсійного віку. 

Протягом останніх років спостерігається зростання показників очікуваної 

тривалості життя майже в усіх країнах світу (табл.3.2.). Це пояснюється рядом 

причин, зокрема: новітніми біотехнологіями та досягненнями в медицині; 

поширенням доступу до дешевих ліків та проведенням профілактики захворювань, 

забезпечення населення профільними знаннями з метою попередження 

захворювань, розширення структури валеологічних закладів, реструктуризація 

системи охорони здоров’я. Зокрема, значні результати в даному напрямку отримано 

в бідних країнах. Наприклад, в Пакистані значно знижено показники дитячої 

смертності у населення з рівнем доходів менше 2 дол. на день. В той же час, близько 

50% населення через надзвичайно високі видатки на медицину опинилися за межею 

бідності [389]. Таким чином надзвичайно гостро постає проблема реструктуризації 

державної системи соціального захисту населення відповідно до його структури та 

регіональних і національних особливостей соціально-економічного розвитку 

окремої держави. 

Таблиця 3.2. 

Показники середньої очікуваної тривалості життя [303] 

 

 

 

 

 

 

 

Позиція Країна (роки) 

15 Швеція 81.98 

20 Норвегія  81.70 

30 Фінляндія 80.77 

31 Ісландія  80.68 

38 ЄС 80.20 

43 США 79.68 

47 Данія 79.25 

148 Україна 71.57 

https://www.infoplease.com/country/norway
https://www.infoplease.com/country/finland
https://www.infoplease.com/country/ireland
https://www.infoplease.com/encyclopedia/social-sciences-and-the-law/political-science-and-government/international-organizations/european-union
https://www.infoplease.com/country/united-states
https://www.infoplease.com/country/denmark
https://www.infoplease.com/country/ukraine
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З точки зору побудови ефективної соціально-економічної державної моделі 

розвитку і відповідної державної політики та їх оцінки важливо враховувати 

взаємозв’язок показників тривалості життя та доходів населення. Історично 

очевидним поясненням зв'язку між очікуваною тривалістю життя та доходом є 

доступ до продуктів харчування як запоруки збереження життя. Існує паралель між 

рівнем доходів та доступом до кращих продуктів харчування, житла, освіти, 

медичних послуг та інших благ. Однак слід зазначити, що по мірі підвищення рівнів 

доходів характер співвідношення даних показників змінюється, здебільшого 

послаблюючись.  

 
 

 

 
Рис. 3.1. Протилежний зв’язок між рівнем доходів та тривалістю життя 

для найбільш розвинутих країн світу [417]. 

Окрім того, останнім часом окреслюється нова тенденція: люди похилого віку 

відзначаються значно стабільнішими показниками доходів, являючи собою 

основних споживачів благ. Наразі вік близько 12% населення світу перевищує 60 

років. Середній вік становить 29.6 років (30.8 за прогнозами на 2020 рік), що є 

результатом зниження народжуваності та підвищення тривалості життя (в 

середньому по світу до 72 років завдяки удосконаленню системи охорони здоров’я 

та попередження захворюваності) [240]. 
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Дослідження співвідношення показників доходів на душу населення та 

тривалості життя провідних країн світу довело неоднозначність зв’язку даних 

показників [252, c.5].  Подібну тенденцію можна пояснити суто математично через 

нерівність доходів. Хоча зростання середнього доходу може сприяти покращенню 

доступу до певних благ, що, як правило, покращує стан здоров’я та подовжує 

тривалість життя, на практиці такі зрушення не дуже відчутні. Це пояснюється 

першочерговою нерівномірністю розподілу доходів. Наприклад, такі країни як 

Катар та Кувейт мають дуже високий ВВП, однак, одночасно з тим – великі обсяги 

потоків емігрантів та нерівномірний розподіл доходів. Таким чином, статистичне 

збільшення доходів на душу населення відбувається, головним чином, внаслідок 

накопичення багатства невеликою кількістю заможних громадян. Реальний же 

вплив на тривалість життя країни від зростання ВВП буде незначним.  

Окрім того, зростання доходу також корелюється з низкою нездорових звичок, 

таких як тютюн, алкоголь, надмірне споживання їжі, що, в свою чергу, призводить 

до послаблення здоров’я (табл.3.3.). 

Очевидно, що для країн, що розвиваються, кореляція між очікуваним 

зростанням ВВП та очікуваною тривалістю життя набагато сильніша, ніж для 

промислово-розвинутих країн. Наприклад, коефіцієнт кореляції між очікуваною 

тривалістю життя та доступом до покращення санітарних засобів для країн, що 

розвиваються, значно вище (0,77 для КЩР та 0,47 для ПРК). Витрати на здоров’я як 

елемент соціально-економічної політики держави також були набагато важливіші 

для країн з перехідною економікою, де існуючі медичні заклади знаходяться на 

настільки базовому етапі розвитку, що будь-який інвестиційний вклад може 

спричинити до значних позитивних зрушень.  

В той же час, суспільствам промислово-розвинутих країн властиві негативні 

побічні наслідки економічного розвитку та зростання рівня доходів населення. 

Інколи такий негативний ефект може навіть дещо перевищувати позитивний вплив. 
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Таблиця 3.3. 

Кореляція між показником очікуваної тривалістю життя та соціально-

економічними індикаторами [287] 

 

Змінна 

Очікувана тривалість 

життя (промислово 

розвинуті країни) 

Очікувана 

тривалість життя 

(країни, що 

розвиваються) 

ВВП на душу населення 0,31 0,47 

Загальні видатки на систему охорони здоров’я  0,23 0,51 

Державні видатки на сферу охорони здоров’я 

(% від загальних видатків на сист.ох.здор.) 
-0,07 0,29 

Приватні видатки на сферу охорони здоров’я 

(% від загальних видатків на сист.ох.здор.) 
0,24 -0,29 

Державні видатки на соціальне забезпечення 

та формування добробуту 
0,2 0,40 

Населення, що має доступ до медичних послуг 

підвищеної якості (% від населення) 
0,47 0,77 

Населення, що має доступ до якісної питної 

води (% від населення) 
0,38 0,70 

Індекс Джині 0,45 -0,34 

Індекс сприйняття корупції 0,34 0,43 

Індекс політичної стабільності та уникнення 

насильства 
-0,01 0,37 

Показник дитячої смертності -0,31 -0,92 

Показник інфекційних та паразитичних 

захворювань 
0,00 -0,44 

Показник захворювань респіраторної системи 0,19 -0,42 

Середнє споживання продуктів харчування (в 

день) 
0,16 0,63 

Густота населення -0,37 0,42 

Частка курців (% від дорослого населення) -0,40 0,26 

Цигарки (обсяги продажів) -0,19 0,26 

Алкогольні напої (споживання алкогольної 

продукції на душу населення старше 15 років) 
-0,42 0,21 

 

Зокрема, фізична інерція, збільшення споживання алкоголю, тютюну, цукру, 

тваринних жирів, використання автомобілів стали характерними рисами сучасних 

західних суспільств, справляючи негативний вплив на їх демографічні моделі. Такі 

показники особливо важливі й очевидні, якщо ми говоримо про здорову тривалість 

життя, а не про загальну очікувану тривалість життя. 
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Рис.3.2. Графічне представлення кривої Лоренца та коефіцієнта Джині 

 

Індикаторами ефективності забезпечення соціальної складової в економічній 

політиці держави також виступають квінтильний коефіцієнт (відношення 

середнього рівня доходів найбагатших 20% населення до середнього доходу 

найбідніших 20% населення), коефіцієнт Пальма (частка найбагатших 10% 

населення у ВНД, ділена на частку найбідніших 40%) та індекс Джині (рис.3.3.). 

Даний індекс відображає співвідношення багатства найбільш забезпеченого 

квінтеля населення з найменш забезпеченим. Індекс виражається в числовому 

значенні на шкалі від 0 до 1, де 1 – це абсолютна нерівність, а 0 – повна рівність. 

Для розвинутих країн рівень нерівності стандартно не перевищує показник 0,3. 

Крива Лоренца показує кумулятивний відсоток загального доходу, отриманого у 

порівнянні з загальним числом отримувачів, починаючи від найбідніших. Індекс 

Джині вимірює площу між Кривою Лоренца та гіпотетичною лінією абсолютної 

рівності. Показники коефіцієнту Джині за окремими країнами виглядає наступним 

чином (рис.3.4.). 

Очевидно, що серед країн з високим рівнем доходу є країни з досить широким 

середнім класом, наприклад Скандинавські країни. В Швеції, Норвегії, Данії 

відзначається відносно рівномірний розподіл доходів, нерівність присутня в більшій 

частині Америки (за виключенням Канади), країнах Африки та Південно-Східної 

Азії.  
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Рис.3.3. Коефіцієнт Джині за країнами [395].  

 

Даний коефіцієнт має враховуватись одночасно з іншими показниками 

економічного розвитку, оскільки його параметри часто мають зворотню залежність. 

Наприклад,  Індія відзначається відносно високим коефіцієнтом рівності порівняно з 

Китаєм. Однак, 50 років тому жителі Китаю були всі рівні за своїм низьким, 

близьким до злиденного, рівнем доходів. Швидкий розвиток економіки призвів до 

розширення розриву між багатими і бідними, жителями міст та сільської місцевості, 

таким чином індекс нерівності значно зріс. 

 
Рис.3.4. Країни з найвищим та найнижчим показниками Коефіцієнту 

Джині11. 

 

 
11 Розраховано автором на основі даних Світового Банку (Режим доступу до даних: 
https://www.theguardian.com/inequality/datablog/2017/apr/26/inequality-index-where-are-the-worlds-most-unequal-countries) 
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Країни Північної Європи з високим рівнем доходів, високим коефіцієнтом 

Джині та значним розривом між багатими та бідними, пропагують принципи 

побудови соціальної економіки, соціальної рівності. В цих країнах високий показник 

коефіцієнту Джині пояснюється, в першу чергу, відмінностями в рівні освіти, рівнем 

урбанізації, дискримінацією на ринку праці, корумпованістю уряду, тощо.  

В 2016 році Україна очолила рейтинг країн, в яких фіксується найменший 

розрив між бідними та багатими громадянами. Дослідження «Індексу нерівності», 

проведене Всесвітнім банком, проходило в 140 країнах світу та включало в себе два 

показники ступеня розшарування суспільства – коефіцієнт Джині та коефіцієнт 

Пальма. 

Відповідно, дослідження визначили, що Південна Африка, Намібія, Гаїті є 

одними з найбільш нерівномірних країн з точки зору розподілу доходів. В той же 

час, Україна, Словенія та Норвегія відносяться до найбільш рівномірних націй.  

 
Рис.3.5. Коефіцієнти Джині та Пальма (середньозважені за 2010-2017рр.) 

[56] 

Оцінка соціальної складової державної політики здійснюється й на основі 

показників рівня бідності: абсолютна бідність – це показник граничного фізичного 

виживання людини; відносна бідність –  співвідношення з доходами найбільш 

заможних верств населення. В країнах ЄС з метою визначення бідності 

обліковується рівень середньої заробітної плати населення й заробіток, нижчий 50-

60% від цього рівня відноситься до мінімального; ті, хто отримує менше, 

вважаються бідними.  

Україна 

Норвегія 

Словенія 

Словаччина 

Казахстан 

ЦАР (Африка) 

Намібія 

Ботсвана 

Гаїті 

Пд. Африка 

Найвищі Найнижчі показники 
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В рамках ООН для бідних країн використовується категорія «найменш розвинуті 

країни». До даного переліку відносять країни, ВВП на душу населення яких складає 

нижче 750$. Всього в світі нараховується 48 бідних країн (33 – регіон Африки, 14 – 

Азія та Океанія, 1 – Латинська Америка). Даний рейтинг в 2017 році очолила 

Центральна Африканська Республіка з найнижчим показником рівня ВВП на душу 

населення – 542$. До п’ятірки найбідніших також входять Бурунді (642$), 

Демократична Республіка Конго (648$), Ліберія (703$) та Ерітрея (707$). 

Десятку найбагатших країн світу у 2017 році очолив Катар. Окрім того, до 

рейтингу входять Люксембург, Сингапур, Ірландія, ОАЕ, США, Кувейт, 

Нідерланди, Австрія та Швеція.  

В іншому рейтингу країн за рівнем життя населення в 2017 році лідерами стали 

Норвегія, Швейцарія, Канада, Швеція, Нова Зеландія, Данія, Австралія, Фінляндія. 

(Україна посіла 83 місце). 

 

 
Рис.3.6. 48 найбідніших країн світу у 2017 році [60].  

Ще одними з новітніх показників виміру бідності виступає синтетичний 

індикатор бідності Sen-індекс та індекс Тейла. Індекс Сена, запропонований 

Нобелівським лауреатом Амартья Сеном, включає в себе число бідних, їх 

матеріальне становище, нерівність, ступінь розшарування бідних за доходами, 

динаміку зміни ситуації. Індекс Тейла, запропонований економістом Анрі Тейлом, є 

показником соціальної нерівності й, на відміну від коефіцієнта Джині, дозволяє 

розбивати популяцію на групи для більш чіткого визначення відсотка соціальної 

нерівності. 
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Окрім того, для оцінки соціальної складової у моделях державної економічної 

політики використовуються цілий ряд інших показників соціально-економічного 

розвитку країни, зокрема зайнятості, безробіття, заощаджень, корумпованості, 

свободи, тощо.  

Важливим показником також є соціально-економічна оцінка податкової системи 

за критерієм ефективності, яка, власне, й формує дохідну складову державної 

системи соціального захисту та забезпечення.  

Очевидно, що система показників соціальної ефективності податкової політики 

має ґрунтуватися на різнопланових соціальних індикаторах, які б охоплювали 

основні характеристики рівня життя населення (доходи, заробітну плату, 

споживання, заощадження) та перебували в безпосередній залежності від 

соціального спрямування бюджетної та фіскальної політики держави [154]. 

Відповідно, має відбуватись послідовне зростання показників, що характеризують 

рівень реальних доходів та споживання населення, надання соціально важливих 

послуг, зниження бідності, майнового розшарування та безробіття, забезпечення 

державою соціальних гарантій. Іншим важливим аспектом соціального розвитку, 

який перебуває в безпосередній залежності від стимулюючої функції податкової 

політики, є сприяння розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, 

стимулювання економічної активності населення та підвищення його 

конкурентоспроможності. 

З метою поглиблення аналізу, було проведено додаткове дослідження в 

вибраних показників12 соціально-економічного розвитку задля виявлення рівня їх 

впливу на формування середнього рівня багатства, як одного з визначальних 

виразників добробуту населення, що формується з урахуванням відповідного 

економічного стану країни та участі кожного окремого індивіду в процесі створення 

та розподілу валового продукту та національного доходу. Задача виявлення 

економічних та соціальних факторів, які мають сильний вплив на рівень добробуту 

 
12 Валовий внутрішній продукт (ВВП),  ВВП на душу населення, рівень середнього багатства, частка країни в 

світовому багатстві, дохід від оподаткування, загальний рівень заборгованості, зовнішньоторговельний оборот, сальдо 

торговельного балансу, рівні зайнятості та безробіття, мінімальна заробітна плата, витрати на пенсійне забезпечення 

(середній розмір пенсії за віком),  прямі іноземні інвестиції, середня тривалість життя, відрахування з бюджету на 

охорону здоров'я, індекс соціального розвитку, індекс людського розвитку, Коефіцієнт Джині. 
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населення країни, розв’язувалась регресійним методом, шляхом покрокової 

побудови моделі лінійної множинної регресії. 

Така техніка покрокової побудови моделі лінійної множинної регресії 

застосовується у випадку, коли необхідно із заданого набору незалежних змінних 

(факторів, регресорів тощо) обрати «найбільш впливовий» на залежну змінну 

піднабір. Зазвичай, ця послідовність складається з наступних кроків: 

• вибір початкового набору змінних; 

• ітеративне повторення, тобто зміна моделі на поточному кроці в порівнянні 

з попереднім шляхом додавання або вилучення незалежної змінної у 

відповідності з деяким критерієм включення; 

• зупинка у випадку, коли подальша зміна моделі неможлива, або досягнуто 

максимальної кількості повторень. 

У підході «покрокової регресії вперед» початковий набір змінних є порожнім, 

а при «покроковій регресії назад» він складається з усіх можливих змінних. Після 

цього до початкового набору додається змінна, яка має найбільше значення деякої 

статистики включення, іпри цьому це значення перевищує поріг включення. Якщо 

для жодної невключеної до набору  змінної значення статистики включення не 

перевищує заданий поріг, процес завершується. У покроковій регресії назад з 

набору вилучається змінна, яка має найменший вплив, тобто найменше значення 

статистики виключення, що перевищує поріг виключення. В якості статистики 

включення/виключення часто застосовують F-статистику або досягнутий рівень 

начущості (p-value) [281]. 

В побудованій економетричній моделі Y– залежна змінна – рівень середнього 

багатства (на людину), що є сумарним вираженням наявних фінансових та 

нефінансових активів на основі їх ринкової вартості в національних валютах і 

подальшій конвертації в долари, оцінених з врахуванням середнього рівня інфляції 

та виражених в абсолютній величині з розрахунку на кожного повнолітнього 

громадянина [424], виражене в доларах США. Дана змінна була обрана як один з 

виразників рівня загального добробуту населення, що включає в себе окрім 

кількісних показників доходності у вигляді заробітної плати та соціальних виплат 
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(пенсій, гарантій, дотацій, допомоги) й, додатково, формування додаткових 

складових поняття добробуту – заощадливості, накопичень, можливості здійснення 

інвестицій та підвищення вартості активів (як самого людського капіталу, так і тих, 

які перебувають в його власності). 

Значущі кореляції (y) окремих показників тяжіють до 1. 

Таким чином, всі показники соціально-економічного розвитку, що були взяті 

для аналізу в якості загальноприйнятих та визначальних, можна розподілити на дві 

групи: (1) ті, що не впливають на середньозважений рівень багатства кожного 

окремого індивіда суспільства (громадянина країни) та (2) ті, що здійснюють більш 

опосередкований вплив при формуванні такої оцінки, а, отже, повинні виступати 

основними об’єктами державної економічної моделі, що формується за принципом 

соціалізації та з стратегічною загальною метою підвищення загального рівня 

добробуту громадян. 

Група (1) включає валовий внутрішній продукт, показник якого, хоча і є 

ключовим індикатором економічних процесів, по суті, мало пов'язаний з рівнем 

добробуту громадян, оскільки за наявності високих темпів росту ВВП за умови 

скорочення видаткової частки на сферу соціальних послуг (її розвиток, розширення 

інфраструктури, підвищення якості, забезпечення широкої доступності, тощо) 

позитивна тенденція росту в соціальній складовій збережена не буде; частка 

багатства країни в загальній структурі світового багатства також неи є 

репрезентативною зважаючи на відмінність в абсолютних розмірах країн та 

кількості їх населення; зовнішньоторговельний оборот країни як суто економічний 

показник, що формує, частково, ВВП, однак не відображає частку з цих коштів, 

спрямованих на соціалізовані напрямки економічного розвитку. Суперечливим та 

неоднозначним є потрапляння до даної групи мінімального впливу таких 

визначальних індикаторів ринку праці зокрема та соціально-економічного розвитку 

загалом, як показники безробіття та зайнятості. Даний факт можна пояснити 

збереженням додаткових характеристик багатства у вигляді заощаджень, інвестицій 

та, власне, вартості людського капіталу навіть у випадку втрати прямих джерел 
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фінансування та збагачення, як заробітна плата, що, у випадку безробіття, частково 

компенсується іншими видами виплат – соціальних гарантій та допомог. 

Група (2) представлена, переважно, соціальними показниками, що 

максимально залежать від економічних (індекс людського розвитку, який поєднує 

соціальні та екологічні аспекти формування та реалізації людських потреб; індекс 

людського розвитку, який оцінює людський капітал в сьогоденні та перспективі з 

врахуванням інвестицій в його розвиток; тривалість життя), та економічними, що 

здійснюють безпосередній вплив на соціальну сферу (відрахування з державного 

бюджету на соціальну сферу, зокрема соціальні послуги, що  надаються в сфері 

охорони здоров'я та освіти; мінімальна заробітна плата та витрати на пенсійне 

забезпечення).  

Після застосування процедури покрокової регресії ми отримали набір значущих 

факторів поданих у таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4.  

Результати моделювання13 

 

Фактор Коефіцієнт 
Стандартна 

похибка 

Значення 

статистики t-

критерію 

Досягнутий рівень 

значущості  

(p-value) 

Вільний коефіцієнт -1046208 163524,2 -6,4 0,000001 

Зовнішньо 

торговельний 

оборот, X1 

410 100,9 4,1 0,000377 

Прямі іноземні 

інвестиції, X2 
-1756 495,4 -3,5 0,001460 

Тривалість життя, 

X3 
15039 2283,6 6,6 0,000000 

 

В побудованій економетричній моделі були введені такі позначення: Y– 

залежна змінна – рівень середнього багатства (на людину), що є сумарним 

вираженням наявних фінансових та не фінансових активів на основі їх ринкової 

вартості в національних валютах та подальшій конвертації в долари, оцінених з 

врахуванням середнього рівня інфляції та виражених в абсолютній величині з 

розрахунку на кожного повнолітнього громадянина [424], виражене в доларах США. 

 
13 Розраховано та складено автором на основі даних Світового банку 
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Дана залежна змінна була обрана як один з показників рівня загального добробуту 

населення, що включає в себе, окрім кількісних показників доходності у вигляді 

заробітної плати та соціальних виплат (пенсій, гарантій, дотацій, допомоги) й, 

додатково, формування додаткових складових поняття добробуту – заощадливості, 

накопичень, можливості здійснення інвестицій та підвищення вартості активів (як 

самого людського капіталу, так і тих, які перебувають в його власності). І виділили 

найбільш впливові фактори: зовнішньо торговельний оборот (X1), прямі іноземні 

інвестиції (X2 )  та тривалість життя (X3). 

        В результаті розрахунків отримано наступну регресійну модель: 

                                  Y=410 X1-1756 X2+15039 X3-1046208        (3.1) 

Розрахований коефіцієнт детермінації 2 0,85R =  свідчить про адекватність 

математичної моделі. 

Таким чином, найбільш значущими факторами, що впливають на такий 

соціалізовано-економічний показник, як рівень багатства кожного окремого індивіду 

(громадянина країни), виявлено два економічні показники – зовнішньоторговельний 

оборот та прямі іноземні інвестиції, а також соціальний показник, що характеризує 

стан трудового потенціалу країни – тривалість життя.  

Зовнішньоторговельний оборот характеризує обсяги виробництва всередині 

країни та споживання, є прямо залежним до показників зайнятості, якості 

задоволення споживчого попиту, надходжень до бюджету за рахунок оподаткування 

та митного очищення, тощо. Рівень прямих іноземних інвестицій здійснює 

безпосередній вплив на розвиток виробничої інфраструктури, зайнятість та 

розширення структури соціальної сфери, що підвищує якісно та кількісно доступ 

населення до соціальних послуг. 

Тривалість життя прямо залежить від якості отримуваних соціальних послуг 

(медичних, освітніх, валеологічних та т.д.) та здійснює безпосередній вплив на стан 

трудових ресурсів, що використовуються у створенні ВВП й формуванні доходної 

частини бюджету, видатки з якого знову ж таки здійснюватимуться на соціально-

економічні програми розвитку.  
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На основі всіх вище запропонованих індикаторів можна оцінити соціальну 

спрямованість економіки держави.  

З врахуванням національної специфіки за соціальністю спрямування 

економічної політики країни можна класифікувати за наступними моделями:  

- шведська універсальна модель «народного добробуту» (поєднання високого 

рівня оподаткування з високим рівнем перерозподілу суспільного багатства, 

широкою мережею закладів державного страхування та соціальних послуг, 

діяльність яких фінансується за рахунок платників податків);  

- британська універсальна модель (мінімальні обов’язки держави, що 

реалізуються у вигляді соціальних послуг, а не виплат; досконало розвинута 

система корпоративного соціального страхування); 

- корпоративно-консервативна німецька модель (поєднання фінансованого за 

рахунок страхових внесків соціального страхування та соціальних трансферів 

незахищеним прошаркам населення); 

- резидентуальна модель розвинутого капіталізму (страхування окремих 

категорій населення за рахунок приватних внесків з врахуванням корпоративної 

специфіки). 

Емпіричні дослідження європейських «держав добробуту» «виходять, у першу 

чергу, з інститутів і політики, спрямованої на те, щоб вивести з ринку певні сфери 

життя (або регулювати їх поза ринком) та займатися суспільним чи політичним 

формуванням життєвих умов індивідуумів (соціальних груп, громадян). У центрі 

уваги в основному перебуває система соціального страхування, державна соціальна і 

податкова політика. При цьому все більшою мірою враховується те, що різні 

режими добробуту спів- відносяться зі специфічними варіантами капіталізму 

(наприклад, «рейнський капіталізм» проти ліберального капіталізму)» [29].  

Науковці [29], які досліджують цю тему, схильні вважати, що єдиної 

європейської соціальної моделі не існує. В країнах ОЕСР існує ряд режимів 

добробуту (welfare regimes) – моделей, що різняться обсягом тих чи інших пільг і 

обґрунтуванням права на їх отримання, фінансуванням і організацією:  

- англосаксонська – ліберальна (Великобританія, США, Австралія); 
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- північна – універсалізована, соціалістична (Швеція, Норвегія, Фінляндія); 

- континентально-європейська – корпоративна (Німеччина, Австрія, 

Нідерланди); 

- середземноморська – корпоративна, заснована на традиціях (велике 

значення сім’ї) (Греція, Італія, Іспанія). 

В основу подібної класифікації моделей соціальної держави покладено такі 

критерії, як: місце соціальної політики серед національних пріоритетів (як правило, 

йдеться про альтернативу між соціальним добробутом усіх та економічним 

зростанням); розподіл соціальних функцій між державою, громадянським 

суспільством та підприємницьким сектором; «питома вага» державного сектора, яка 

визначається як обсягом ВВП, що перерозподіляється, так і часткою зайнятих у 

державному секторі; особливості соціальної політики (щодо її цілей та інструментів 

здійснення).  

За критерієм рівня соціалізації виділяють чотири основні моделі соціально-

орієнтованої економіки з відповідною державною економічною політикою. «Перша 

модель традиційно називається континентальною, або німецькою. Застосовується, 

відповідно, в Німеччині, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Швейцарії, Франції. 

Континентальній моделі властиві високі обсяги перерозподілу ВВП через бюджет 

(біля 50%), формування страхових фондів в основному за рахунок працедавців, 

розвинута система соціального партнерства, прагнення до підтримання повної 

зайнятості або, принаймні, високого її рівня. 

Друга модель – англосаксонська, характерна для Великобританії, Ірландії та 

Канаді, передбачає більш низький рівень перерозподілу ВВП через бюджет (не 

більше 40%), переважно пасивний характер державної політики зайнятості, високу 

питому вагу приватних і громадських компаній та організацій у сфері надання 

соціальних послуг. У країнах Південної Європи (Греція, Іспанія, Італія) реалізується 

так звана середземноморська модель. Обсяг ВВП, що перерозподіляється через 

бюджет, тут суттєво варіюється (від майже 60% у Греції та Італії до 40% в Іспанії). 

Соціальна політика переважно акцентується на найбільш соціально вразливих 

категоріях громадян і не має всеохоплюючого характеру. Активна соціальна 
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політика, розуміння соціального добробуту як мети економічної діяльності держави, 

дуже високі (50-60% ВВП) обсяги перерозподілу національного багатства через 

бюджет, реалізація ідей соціальної солідарності та активний превентивний характер 

соціальної політики властиві для скандинавської моделі, що реалізується в Швеції, 

Данії, Норвегії та Фінляндії відповідно. Основну роль у фінансуванні соціальних 

видатків відіграє держава, здійснюючи це фінансування як через бюджет 

центрального уряду, так і через субнаціональні бюджети»  [105, 107, 117]. 

Беручи за критерій рівень доходів членів суспільства як один із найважливіших 

показників добробуту останніх, який визначає реальні можливості задоволення 

матеріальних і, значною мірою, духовних потреб особи і формується під впливом 

цілого комплексу чинників як економічного, так політичного, соціального, 

історичного, національного, етнічного та іншого роду. На основі даних параметрів 

виділяють чотири моделі соціальної держави й економічної політики: 1) егалітарна 

модель гарантує матеріальну рівність всіх членів суспільства з рівноцінним 

доступом до споживання благ; 2) «роулсіанська» модель, орієнтована, переважно, на 

найбільш незахищені верстви населення, передбачає таку справедливу 

диференціацію доходів, яка допускає відносну економічну нерівність лише тоді, 

коли сприяє досягненню більш високого рівня життя незаможних членів 

суспільства; [173] 3) утилітарна модель дотримується принципу максимізації 

загальної корисності для всіх членів суспільства та пропорційності розподілу 

суспільного багатства, більшу частину якого повинен отримувати той, хто є 

більшою мірою здатний приносити (і реально приносить) користь14; 4) модель 

соціальної держави, орієнтованої на класичну модель ринку [105]. 

Сутність соціальної економічної політики держави (соціальної економіки, 

соціальної держави) проявляється в наступних ідеологічних інтерпретаціях: 

• християнсько-демократична (континентально європейська) модель – 

субсидіарність соціальної політики, децентралізація функцій соціальної політики 

 
14 Засновником утилітаристської філософії моралі став І.Бентам. Його праця «Деонтологія, або наука про мораль» 

(Deontology or The Science of Morality, v. 1 — 2, 1834) була присвячена головному питанню утилітаризму – яким 

чином максимізувати найбільше щастя найбільшої кількості людей. 
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на рівні регіональних представництв державної влади, локальних общин та 

суспільних організацій; 

• ліберально-ринкова модель – соціальна політика як відображення принципу 

соціальної солідарності, яка в ідеальному вимірі має реалізовуватись переважно 

не державними органами, а базуватись на діяльності недержавних комерційних 

організацій; 

• соціал-демократична (скандинавська) модель – соціальна спрямованість 

державної економічної політики відображається в кількості бюджетних видатків, 

спрямованих на підвищення рівня життя та загального добробуту всіх членів 

суспільства; соціальна політика держави спрямована на забезпечення всіх 

громадян місцем роботи. Формальна відсутність безробіття утворює стабільну 

податкову систему, а досконалий рівень оподаткування дає змогу державі 

здійснювати перерозподіл централізованого фонду коштів, забезпечуючи 

громадян соціальною допомогою; 

• ліберально-демократична (англосаксонська) модель – ідеологія 

індивідуалізму утворює ціннісне ядро ліберальної демократії, а саме на неї 

спирається держава, формуючи завдання і напрацьовуючи механізми соціальної 

політики [257, с.7-12]. Держава ж стимулює індивідуальну активність громадян та 

активізує їх до праці, підприємництва. Правова база цієї концепції сфокусована на 

громадянських правах (наприклад, рівність громадян незалежно від расових, 

статевих, етнічних та інших ознак), а захист соціальних прав переважно 

перекладається на громадські організації й безпосередньо особу. Тобто в такій 

державі пріоритет віддається громадянським та політичним правам, а соціальним 

відводиться друге місце [186]; 

• консервативна модель – запровадження соціальної диференціації в 

суспільстві; прийняття майнової нерівності; головне завдання держави полягає в 

тому, щоб через гнучку податкову політику здійснювати перерозподіл доходів, 

надавати компенсацію тим прошаркам, які її потребують [198]. 

«Існують також інші класифікації, які, наголошуючи на інших критеріях, 

загалом вибудовують ту саму вісь: США – Великобританія, Німеччина – 
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Скандинавські країни. Вони відображають рух західних держав від власне 

ліберальних цінностей до соціального, гуманізованого лібералізму (захищеність 

завдяки соціальному страхуванню) і далі – до забезпечення рівних соціальних 

можливостей та добробуту для всіх.   

Держава соціальної захищеності досягає мети забезпечення прожиткового 

мінімуму для кожного члена суспільства, ліквідації бідності та знедоленості шляхом 

соціального страхування. Це гуманізований тип ліберальної держави. Оскільки 

інструментом гуманізації є широкі соціальні програми, то таку державу можна 

також називати соціальною державою. Держава загального добробуту  проводить 

соціальну політику, спрямовану на створення рівних життєвих умов для всіх членів 

суспільства – через регулювання доходів, залучення непривілейованих класів 

(передусім робітників) до контролю над елітою і до ухвалення державних рішень. 

Це роблять насамперед Скандинавські країни, які вийшли за межі соціальної 

політики ліберальної держави. 

Таким чином, очевидно, що навіть за солідарної соціальної державної системи 

безпосередня фінансова роль самої держави у здійсненні соціальних програм та 

заходів може бути різною. Однак, у будь-якому випадку, при солідарній моделі 

основну відповідальність за соціальний добробут своїх громадян несе держава, а не 

корпорація чи сама людина, тому що саме держава організовує й реалізує в 

суспільстві систему перерозподілу (чи бюджет, чи соціально-страхові фонди) і 

здійснює принцип соціальної солідарності.  У цьому контексті можна також 

зазначити, що ступінь соціальності держави не завжди залежить від безпосередніх 

розмірів фінансової участі держави в реалізації соціальної політики. Тут 

найістотнішими чинниками виступають першочерговість соціальних цінностей в 

офіційній ідеології держави, присутність сильних демократичних політичних 

інститутів, наявність адміністративних умов і правового простору для вільного 

функціонування різних суб’єктів господарювання та їхня економічна ефективність. 

Тому соціальна держава – це насамперед сильна держава, заснована на ефективній 

ринковій економіці» [186]. 
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В той же час, реалізації концепції соціально-орієнтованої економіки держави 

часто характерні й негативні тенденції та явища, зокрема: 

- підміна кардинальних рішень щодо уникнення накопичення соціальних 

проблем тимчасовими заходами; 

- поглиблення кризових явищ та негативних економічних процесів внаслідок 

популістичної, не підкріпленої наявними ресурсами  соціалізації державної 

політики; 

- зниження конкурентоспроможності бізнесу, утиск прав власників внаслідок 

соціально-спрямованої діяльності держави; 

- обвал економіки через непомірні державні витрати на соціальну сферу; 

- завищення соціальних вимог населення, придушення принципу 

індивідуальної відповідальності громадян та інші негативні суспільні явища; 

- формування суспільством неналежної оцінки позаекономічних факторів 

життя; 

- поглиблення державного контролю над суспільством та зворотній результат 

послаблення контролюючої функції суспільства як елементу демократичного 

суспільства внаслідок надмірної залежності громадян від їх забезпечення з боку 

держави; 

- поділ суспільства за прив’язкою до різних видів соціальної допомоги. 

Відзначені моделі ніде у світі не зустрічаються в чистому виді, являючи собою 

“ідеальні типи” соціальної держави, кожний з яких має свої переваги й недоліки. На 

практиці можна спостерігати поєднання елементів ліберальної, корпоративної й 

соціал-демократичної моделей при явній перевазі рис однієї з них. У Канаді, 

наприклад, поряд зі страховою пенсією існує так звана “народна” пенсія. Аналогічна 

пенсія введена й в Австралії. У США існує безліч допомог, виплачуваних й з інших 

фондів, окрім кас соціального страхування. Там діє не менш 100 програм 

матеріальної допомоги, багато з яких є короткочасними; після закінчення терміну їм 

на зміну приходять інші, що розрізняються по масштабах, обраних критеріях, 

джерелах фінансування й цілях. Більшість із цих програм здійснюється під егідою 

п’яти федеральних міністерств (охорони здоров’я й соціальних служб, сільського 
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господарства, праці, житлового будівництва й міського розвитку, внутрішніх справ), 

а також комітету з економічних можливостей, Відділу по справам ветеранів, Ради по 

пенсійному забезпеченню залізничників і Комісії цивільної служби. Причому 

чисельні програми діють розрізнено, не становлячи збалансованої й організованої 

системи, внаслідок чого не охоплюють великі групи людей, що потребують 

матеріальної допомоги, включаючи бажаючих працювати безробітних, для яких 

установлений незначний розмір допомог і компенсацій. Разом з тим, такі програми у 

певній мірі заохочують соціальне утриманство в середовищі вихідців з афро-

азіатського й латиноамериканського населення: утворилися цілі групи, які 

практично жодного дня не працювали на суспільство протягом двох-трьох поколінь. 

Інша істотна вада зазначених програм полягає в негативному впливі на сімейні 

відносини: вони нерідко провокують розлучення, роздільне проживання батьків, 

оскільки одержання фінансової допомоги залежить від родинного стану [59]. 

Держава, управляючи потужними матеріальними, фінансовими ресурсами, 

володіючи правовими важелями впливу на зайнятість, у той же час не повинна 

придушувати дії ринкового механізму, а шукати оптимальне поєднання 

управлінських важелів з елементами ринкових відносин. Центральні органи влади 

повинні встановити мінімальну зарплату хоча б на рівні прожиткового мінімуму, 

створити й організувати мережу підготовки, перепідготовки і працевлаштування 

робочої сили, визначити правові норми найму і звільнення робітників, стимулювати 

створення нових робочих місць і суспільних робіт шляхом надання пільг тощо.  

Загалом, солідарна соціальна економіка як модель економічної системи держави 

є альтернативою капіталізму, як й іншим авторитарним, державоцентриським 

економічним системам, в якій людський ресурс відіграє найважливішу роль у 

формуванні економічного життя. Соціалізація економіки проявляється в усіх 

секторах: виробництво, фінанси, розподіл, обмін та споживання. Функціонування 

соціальної економічної системи базується на етичному та ціннісному підході до 

економічного розвитку, визначенні пріоритетності добробуту людей та планети 

загалом (наприклад, поняття валового внутрішнього щастя та принцип  buen vivir - 
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життя в гармонії з іншими людьми та матір’ю Землею загалом), на кількісних 

показниках прибутковості та його зростання.  

Виключне значення в соціально-економічній моделі належить принципам: 

гуманізму; солідарності, взаємності, співпраці, включаючи глобалізацію 

солідарності (антиімперіалізм); соціальної, політичної та економічної демократії; 

справедливості для всіх, включаючи категорії статі, раси, етнічності, класу, віку, 

орієнтації тощо; сталого розвитку; плюралізму, інклюзивності,  різноманітності,  

творчого підходу; територіальності, вокалізму, субсидіарності (управління на 

місцевому рівні). 

Самоуправління (децентралізація влади), самоорганізація та колективна 

власність на підприємствах та в локальних громадах є визначальною рисою 

соціальної економіки. Самоуправління та колективна власність можуть мати багато 

форм прояву, зокрема кооперативи (об’єднання працівників, виробників, 

споживачів, створення кредитних спілок та рад інвесторів в будівництво житла, 

тощо), підприємства, спільні організації, об’єднання громад (наприклад, досвід 

Непалу в управлінні зусиллями громад лісами та іншими елементами екосистеми). 

Соціальна економіка передбачає розширення прав та можливостей окремих 

маргінальних груп суспільства, а також боротьбу з бідністю та соціальну інтеграцію. 

Це знаходить прояв у соціальних рухах за соціальну та економічну справедливість, 

що просувають вирішення проблем в сфері земельної реформи, використання 

жіночої праці, підтримки малого фермерства, допомоги бездомним та бідним, 

екологічних рухах, тощо. 

Наразі розвивається багато альтернативних напрямків, які не охоплені системою 

соціальної економіки, але тісно пересікаються з її елементами в процесі вирішення 

нагальних соціально-економічних проблем та досягненні загального добробуту та 

сталого розвитку. 

Зокрема, існування популярної економіки / неформального сектору, зеленої / 

органічної торгівлі, що, слідуючи власній меті діяльності, досягають подібних з 

соціальною економікою цілей в одних аспектах, хоча й одночасно протиставляються 

в інших. Тим не менш, спорідненість стратегічних цілей дозволяє прогнозувати 
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тісне співробітництво з іншими віхами економіки заради вирішення єдиних 

глобальних соціально-економічних цілей. 

Популярна та неформальна економіка охоплює значну частину населення світу й 

становить основу отримання ними доходів та підтримання власної життєздатності. 

Зокрема, ¾ населення Малі задіяні в неформальному секторі економіки, що 

перебуває поза дією механізмів оподаткування, охорони праці, регулювання 

мінімального рівня заробітної плати, безробіття, трудових договірних відносин, 

тощо. Самозайняте населення, мікропідприємництво, практика взаємодопомоги є 

частиною популярної економіки. Подібно до принципів солідарної та соціальної 

економіки учасники даної системи часто виявляють колективні способи 

забезпечення соціальних та економічних потреб, таких як кредитування, надання  

взаємної допомоги, формування системи взаємного страхування, тощо (зокрема, 

позитивним є досвід Венесуели у наближенні популярного сектору економіки до 

принципів соціальної солідарної економічної системи).  

Органічна, зелена торгівля також багато в чому поділяє цінності соціальної 

економіки, хоча, по суті, не є її складовою [141].  

Загалом, на кожному континенті є різні зони фокусування та особливості, що 

призводять до використання різних підходів, що стосується економіки соціальної 

солідарності. Такі терміни, як соціальний перехід, рух перетворення, зміна 

парадигми, альтернативна модель економічного розвитку, можуть бути використані 

в різних обставинах в залежності від політичних, історичних або культурних 

особливостей. Наприклад, в Азії солідарна та соціальна економіка майже 

ототожнюються, розглядаючи солідарну економіку як локальний вимір соціальної, 

сформований з врахуванням місцевих особливостей (мови, культури, цінностей, 

економічних передумов, ресурсного забезпечення і т.д.). В країнах Західної Європи  

соціальна економіка зазвичай визначається третім сектором, що доповнює перший  

(приватний, орієнтований на прибуток) та другий (публічний, плановий) сектори 

економіки. Третій сектор включає кооперативи, муніципалітети, асоціації та інші 

колективно організовані фонди, що визначають реалізацію соціальних цілей вище 

власної прибутковості або реінвестування капіталу акціонерів. В США  соціальна 
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економіка визначається третім, поряд з громадським та приватним, додатковим 

вектором капіталізму. Таким чином, даний сектор є рівним в отриманні державної 

підтримки та ресурсного забезпечення. Країни Скандинавського регіону 

розглядають соціальну економіку як альтернативний шлях розвитку та 

фундаментальної трансформації ринкової економічна система. Це передбачає 

трансформацію неоліберальної капіталістичної економічної системи від 

першочергової максимізації приватного прибутку та безупинного сліпого зростання 

до першооснови людини та планети як основних рушіїв та цілей економічного 

розвитку, а не виключно зростання.  

Таким чином, як альтернативна економічна система соціальна солідарна 

економіка включає в себе всі три сектори – приватний, державний та третій. 

Соціальна економічна солідарність використовує державу, політику, торгівлю, 

виробництво, розподіл, споживання, інвестиції, гроші та фінанси, а також структури 

власності задля добробуту людей та навколишнього середовища.  

Концепція соціальної солідарної економіки формується на основі давніх 

економічних соціально-орієнтованих вчень, однак не обмежується прагненням 

створити утопію з повітря, а на практиці формує сучасну демократію за участі та 

сприяння розвитку широкого кола економічних елементів, створює нову економіку, 

яка ставить людей в центрі системи, економіку, яка цінує зв'язки, а не товари. 

Таким чином, соціальна солідарна економіка явно має системний, 

трансформаційний, пост-капіталістичний характер. Однак даний характер не є 

однозначним й видозмінюється в регіональних  контекстах. 

Визначення соціальної солідарної економіки є багатогранним. Політичні, 

культурні та історичні реалії на кожному континенті та, по суті, в різних країнах, 

вимагають гнучкого підходу до формування власних підходів до визначення та 

моделі загалом.  Не існує єдності підходу навіть в рамках ЄС, де ідеї щодо 

соціальної економіки, наразі, є дезінтегрованими, а їх реалізація набуває 

національного, а не регіонального характеру.  В одному випадку передбачається 

повна реструктуризація в напрямку соціалізації державної політики, коли в іншому 

– підтримка виключно соціального підприємництва. Канада робить акцент на 
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територіальній структурі місцевого соціально-економічного розвитку. Латинська 

Америка та Карибський басейн використовує систему солідарної економіки, 

побудованої на основі етичних принципів корпоративного та державного 

управління. США, я і Азіатський альянс, розглядають соціальну солідарну 

економіку виключно як напрямок розвитку соціального підприємництва. Країни 

Африки акцентують на формуванні системи соціального захисту в рамках державної 

економічної політики, що передбачає побудову спеціальної правової та 

інституційної структури держави.  

Загалом, підхід до визначення, як і механізми реалізації принципів солідарності 

та соціалізації економічної системи є досить відмінними, хоча й спрямовані, в 

глобальному вимірі, на єдину мету – підвищення рівня добробуту та сталий 

розвиток. 
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3.2. Реформування грошово-кредитної та податкової системи як 

інституційної основи соціалізації економічної моделі ЄС 

 

Віддалені в довгостроковій перспективі ефекти соціалізації економіки, 

отримувані у вигляді формування якісних конкурентоздатних продуктивних сил, 

ефективних методів господарської діяльності, підтримки належних темпів сталого 

соціально-економічного розвитку на основі формування ефективної виробничої 

інфраструктури та належного рівня споживчого попиту, тощо нерозривно пов’язані 

з необхідністю фінансування даних процесів соціалізації через механізми 

інвестування, субсидіювання, державної системи соціального захисту та допомоги, 

що, зазвичай, становить видатковий елемент монетарної системи. Формування та 

функціонування ефективної грошово-кредитної системи є запорукою фінансування 

ключових напрямків соціально-спрямованих державних програм, стимулюючим 

фактором реалізації подібних ініціатив неурядовими та приватними інституціями, 

що здійснюються як елемент глобальних процесів соціалізації економіки. Податкова 

система, окрім наповнення бюджету та акумулювання фінансових засобів реалізації 

соціальних програм, надання соціальних послуг та здійснення соціального захисту 

та забезпечення, забезпечує принцип солідаризму, формуючи та реалізуючи 

солідарний характер соціальної економіки.  

Досвід країн Скандинавського регіону свідчить про ключову роль саме 

ефективної податкової системи в поєднанні з формуванням відповідного рівня 

суспільної свідомості громадян щодо важливості, необхідності, обов’язковості та 

все загальності наповнення бюджету шляхом відповідального оподаткування як 

елементу моделі соціальної економіки. Так, високий рівень оподаткування та 

загальний принцип сплати податків як громадянами, так і бізнес-структурами, є 

стабільною базою формування розвинутої інфраструктури ринку якісних соціальних 

послуг, що функціонує на засадах загальності та відкритості. Поєднання соціальної 

відповідальності з довірою громадян до органів виконавчої влади дозволяє 

акумулювати значні кошти, що дозволяють створювати таку систему соціальних 

послуг, яка б не лише надавала якісні послуги у випадку виникнення кризових явищ 
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(хвороб, тимчасової або повної втрати працездатності і т.д.), а й забезпечувала 

превентивний характер його функціонування шляхом досконалої координації зусиль 

різноманітних рівнів надання даних послуг та гарантій (для прикладу, превентивна 

модель функціонування системи охорони здоров’я в країнах Скандинавського 

регіону [150; 151, c.291-305]). 

Грошово-кредитна та податкова системи є максимально чутливими до існуючих 

внутрішніх викликів та загроз зовнішнього середовища їх функціонування. Саме 

тому постійний моніторинг, оцінка та моделювання процесів їх розвитку є 

обов’язковими умовами їх вчасного та ефективного реформування й досконалого 

функціонування в майбутньому, а виконувані ними ролі в процесах соціалізації 

економіки – продуктивними.  

Актуальна донедавна неоліберальна система, сформована протягом ХХ століття, 

не відповідає необхідності задоволення нагальних соціально-економічних, 

екологічних та правових суспільних потреб. Саме тому актуальним є трансформація 

монетарної системи, що, наразі, бере активну участь у формуванні соціальних 

цінностей, є інституційною основою для реалізації завдань соціалізації економічної 

політики, її грошового, фінансового та кредитного забезпечення. 

Екстрені антикризові заходи реформування існуючої системи, що 

реалізовувались протягом останнього десятиліття, носили суто економічний 

характер, не здійснюючи позитивного впливу на сферу охорони здоров’я, освіти, 

соціальних послуг, тощо. 

В той час, як економічні структури кардинально трансформуються, монетарна 

система також має відповідати новітнім вимогам змішаної  соціально-орієнтованої 

ринкової економіки. В такому випадку монетарна система має відповідати вимогам 

соціального замовлення, стати своєрідним інструментом соціальної інженерії. 

Соціально-орієнтована монетарна система ЄС має стати своєрідним «торговельним 

майданчиком» обміну фінансових інструментів з метою створення соціальних 

цінностей та реалізації суспільних інтересів.  

Кредити, займи, депонування коштів, фінансування інвестиційних проектів та 

інші фінансові інструменти функціонування монетарної системи можуть 
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здійснювати кардинально різний вплив на суспільство. Наприклад, надання кредитів 

населенню може збільшити в короткостроковій перспективи купівельну 

спроможність, що позитивно вплине на розвиток виробничого сектору, однак 

якісного позитивного впливу на підвищення загального рівня добробуту навряд чи 

можна сподіватись в довгостроковій перспективі. В той же час, реалізація через 

банківські установи державних програм пільгового кредитування бізнесу сприятиме 

створенню нових робочих місць або ж реалізація програм інвестування в 

будівництво житла сприятиме покращенню умов життя, необхідних для якісного 

відтворення трудових ресурсів країн. Таким чином, можливе отримання відчутного 

позитивного соціального ефекту внаслідок переорієнтації функціонування діючої 

фінансової (банківської, монетарної) системи з суто економічних на соціально-

економічні цілі, завдання.  

Задля ефективного функціонування монетарної системи, більшість інструментів 

якої реалізується в інтересах та з волі окремих приватних кредиторів, актуальним є 

здійснення державного та суспільного контролю над нею. Демократичне визначення 

громадськістю напрямків та обсягів здійснення інвестицій та перерозподілу 

отримуваних прибутків реалізується в створених державою правових рамках. 

Громадський контроль здійснюється як за державними коштами (джерелами, 

обсягами їх формування та напрямками використання), так і за приватними.  

   Визначальним аспектом в даному випадку виступає визначення суб’єктів, 

інструментів контролю та джерел їх акумулювання.  Кошти до державних 

бюджетних фондів отримуються переважно шляхом емісії та реалізації доходної 

функції податкової системи, приватні – банківськими займами та кредитами. В 

першу чергу державні кошти, створені та примножені за рахунок ефективного 

кругообігу приватних фінансів, спрямовані на задоволення суспільних потреб та 

реалізацію економічних проектів та програм соціального спрямування. Суспільні 

фінанси створюються в результаті реалізації банківських операцій, програм 

кредитування.  

Державний та суспільний контроль за діяльністю приватних банківських 

структур необхідний не лише з огляду участі у прибутках та отримання зиску, а й як 
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методу запобігання негативних тенденцій, пов’язаних з неможливістю виконання 

взятих на себе комерційними структурами зобов’язань в разі  впливу кризових явищ 

та реалізації невдалих інвестиційних проектів. Подібні комерційні невдачі зменшать 

розміри здійснених до бюджету перерахувань, а, отже, й поставлять під сумнів 

реалізацію соціальних проектів.  

В той же час, комерційним банкам надається виключне право реалізації 

фінансових операцій, сприяння функціонування монетарної системи держави, 

активізація кругообігу фінансових засобів. Державні та приватні фінанси 

функціонують в повній взаємодії, що є безапеляційною умовою самого факту 

існування життєздатної монетарної системи. Держава формує монетарну базу, а 

комерційні фінанси, хоча й діють поза сталою системою соціального, екологічного 

та економічного розвитку, але, без сумніву, сприяють його реалізації. 

Приватні комерційні фінанси створюють сприятливе середовище, реалізують 

постійне оновлення та зростання компаній, подолання існуючих економічних 

протиріч. Подібна активізація економічних процесів сприяє соціальним зрушенням. 

Важливим аспектом реформування грошово-кредитної європейської системи є 

пошук оптимального балансу функціонування сфери державних фінансів, приватних 

фінансів, комерційної складової банківського сектору, державного регулювання та 

суспільного контролю. Без правового регулювання та створення законодавчої бази 

функціонування будь-якого сектору, в тому числі й фінансового, неможливе. 

Встановлення юридичних норм та правил є виключним правом держави, як і 

отримання частини прибутків від комерційної діяльності приватних контрагентів. 

Суспільний контроль як за державною діяльністю, так і функціонуванням 

комерційних установ потрібен, але він має бути лімітованим та обмеженого впливу. 

Суто соціальне спрямування державної політики може деактивувати ринок та 

послабити активність на ньому. В даному випадку ефективно функціонуючий 

державний сектор країн Скандинавського регіону носить саме не паразитуючий, а 

координуючий та додатковий виробничий характер. Суспільний контроль 

здійснюється шляхом регулювання споживчого попиту. 
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Модернізація монетарної системи в напрямку соціального спрямування 

функціонування ринку та державної політики здійснюється за допомогою 

впровадження ряду новітніх інструментів та форм фінансової трансформації.  

Наразі безліч інструментів та моделей функціонування фінансових ринків 

європейського регіону та скандинавського субрегіону зокрема є соціально 

орієнтованими. Найбільш поширеними серед них є система соціального та етичного 

банкінгу, розвиток суспільних фінансових інституцій та державних банків, що 

перебувають в тісній співпраці з ними. За допомогою подібних інституційних форм 

реалізуються такі соціально-орієнтовані моделі розвитку фінансового сектору та 

монетарної системи загалом, як транзитно-орієнтоване кредитування (за змішаною 

системою), блокчейн-інструменти, комплементарні валюти взаємодоповнюючого 

характеру, грошового фінансування та новітніх організаційних форм віртуального 

банкінгу.  

Соціальний, етичний або стійкий банкінг є конкурентоздатною соціально-

орієнтованою альтернативою класичного кредитування. Етичний банкінг 

зосереджується на соціальних та природоохоронних проектах, активно 

співпрацюючи з локальними, соціально відповідальними підприємствами. 

Ключовим інститутом, що координує діяльність в цій сфері на території ЄС, є 

Європейська федерація етичного та альтернативного банкінгу і фінансових компаній 

(European Federation of Ethical and Alternative Banks and Finance Companies 

(FEBEA)), створена в 2001 році.   

Соціальні європейські банки створюються, переважно, задля фінансування 

соціально-орієнтованих, екологічних проектів,  венчурного капіталу, 

мікрофінансування, зокрема старт-апів. Соціальні банки функціонують в тісній 

співпраці з державними органами регулювання та місцевими адміністраціями.  

Дотримуючись базових принципів функціонування фінансового сектору 

соціальні банки реформують систему цінностей, якими керуються в процесі своєї 

діяльності. Доступ до фінансів в усіх їх формах як реалізація людських прав та 

свобод є основним принципом їх діяльності. Дохід, отриманий від фінансової 
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діяльності, повинен бути рівномірно розподілений між усіма учасниками процесу, 

який, в свою чергу, не має суперечити загально суспільним інтересам розвитку.  

Прикладами такого етичного, соціального банкінгу є Banca Popolare Etica 

(Італія-Іспанія), JAK Bank (Швеція).  

Ще однією інноваційною формою розвитку монетарної системи є Фонди 

розвитку фінансових інституцій, організовані у відповідності до успішного досвіду 

функціонування монетарної системи США, де, наразі, становлять один з найбільших 

корпоративних секторів. Подібні об’єднання являють собою різновид кредитних 

союзів, що надають доступ слабо захищеним верствам населення до фінансових 

ресурсів.  В пріоритеті інвестиційних проектів подібних фондів є венчурні 

інвестиції, мікрофінансування, програми розвитку екосистеми, соціального 

підприємництва тощо. 

Наразі, фонди розвитку фінансових інституцій є потужним інноваційним 

центром транспортування фінансових засобів до всіх верств населення, що значно 

сприяє підвищенню загального рівня добробуту. До того ж, вони є вдалим 

прикладом поєднання ефективної комерційної діяльності з соціальною місією.  

Державні банки, як інструмент трансформації традиційної монетарної системи, є 

джерелом адміністрування кредитних ресурсів, спрямованих на соціальні цілі [254]. 

На противагу державним банкам комерційні фінансові установи використовують 

кредити та займи як основні методи кругообігу фінансів. Однак дані процеси 

здійснюються виключно заради отримання додаткових прибутків, а не сприяння 

виробничому, суспільному розвитку та вирішення нагальних соціальних проблем. 

Задля підтримки дохідного функціонування комерційних банків необхідна 

підтримка попиту населення на займи. До того ж, даний попит має зростати швидше 

загальних темпів економічного росту. Безсумнівно, це сприяє економічному 

зростанню, так само як і підвищенню цін та формуванню додаткових надходжень до 

бюджету. Окрім поглиблення кредитного боргу населення, у випадку кризових явищ 

комерційні банки або ж реалізовують процедуру банкрутства, або ж використовують 

державні субвенції задля подолання кризи. В обох випадках наявний негативний 

соціально-економічний ефект. 
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Сфера діяльності державних банків зазвичай досить обмежена. Навіть за умови 

досить стійкої структури активів кошти за пільговими умовами видаються 

виключно слабо захищеним верствам населення або під пріоритетні напрямки 

розвитку.  

Так, заснований в 1919 році державний банк North Dakota (США) й досі активно 

функціонує навіть за умови, що ставки по кредитуванню є мінімальними. Зокрема, 

надаються займи фермерським господарствам та старт-апам в інших сферах 

діяльності під 1% річних, а студентам на здобуття освіти під 1,7%. Окрім того, банк 

надає сприяння іншим комерційним банкам, за умови їх участі в фінансуванні або 

пільговому кредитуванні соціальних проектах. Звичайно, подібні показники 

можливі лише за умови сталого зовнішнього середовища функціонування, що 

забезпечується внаслідок зваженої державної політики уряду та стабільних 

показників економічного зростання, низьких темпів інфляції, відсутності або 

скорочення державного боргу. 

Подібна практика пільгового кредитування через систему державних банків не 

може носити масового характеру. Так, створені в 1938 році державні Банк Канади та 

Банк Індустріального розвитку (Канада), здійснювали безпроцентне кредитування 

військової сфери (під час Другої світової війни), пенсійної системи, освітніх та 

медичних закладів, які, однак, з 1974 року змушені були відмовитись від подібної 

практики задля скорочення рівня державного боргу. Наразі, з 2016 року подібна 

практика відновлена, але носить обмежений характер, а програми спрямовані, в 

першу чергу, на сприяння розвитку малого та соціального підприємництва, а також 

розвиток сфери соціальних послуг, що є частиною превентивної моделі загального 

добробуту й здійснює додатковий позитивний вплив як на розвиток економіки, так і 

суспільства в цілому. 

Транзитивне кредитування, що надається на перехідному етапі розвитку, є ще 

одним дієвим механізмом функціонування трансформованої соціально-орієнтованої 

монетарної системи. Функціонування класичної моделі монетарної системи 

передбачає цілеспрямований рух в напрямку економічного зростання, нарощування 

виробничої бази, збільшення обсягів споживання. Однак, сучасна трансформована 
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система сталого розвитку, що передбачає перевагу екологічної безпеки та 

соціального захисту перед однобоким нарощуванням виробничих потужностей, 

ставить кардинально відмінні пріоритети, а, отже, й визначає інші умови та 

напрямки пільгового кредитування зокрема та розвитку монетарної системи 

загалом. 

Основним завданням є пошук оптимальних умов, за яких буде збережена умова 

прибутковості банківської діяльності та надані цільові кредити на пільгових умовах 

на низько прибуткові  екологічно та соціально ефективні проекти. Ефективним в 

даному разі є реалізація міжгалузевих проектів, що дозволяють створювати 

матеріальні та фінансові ресурси, одночасно забезпечуючи екологічний та 

соціальний ефект. Зрушення в даному напрямку сприяють усталенню специфічної 

монетарної системи в умовах соціальної економіки. 

Блокчейн як суспільна інфраструктура  являє собою специфічну форму 

трансформації сучасної монетарної системи. Наразі активно зростає інтерес до 

альтернативних традиційних монетарних цінностей, емісія яких здійснюється 

національними урядами та банками. Такі новітні різновиди грошей можуть з 

більшою ефективністю вирішувати нагальні суспільні проблеми, є більш 

ліквідними, гнучкими та адаптивними.  

В той час, як трансформація традиційної монетарної системи залежить від 

наявної ресурсної бази та політичної волі, часто сконцентрованих в руках вузького 

кола обраних, спільноти окремих регіонів, країн, локальні общини можуть 

створювати свої альтернативні валюти, цінність яких формується та управляється 

зусиллями самих членів спільноти і які використовуються, в першу чергу, на 

вирішення нагальних проблем останніх. 

Найбільш успішним прикладом реалізації даної форми є впровадження біткоїну 

як альтернативи звичайним паперовим коштам. Дана валюта часто піддається 

критиці в ролі спекулятивного інструменту. Насправді, не будучи товаро 

орієнтованою валютою, даний інструмент являє собою інноваційну форму ланцюгів 

формування, дистриб’юції та перерозподілу цінностей, який створює можливість 

для всіх членів суспільства стати активним суб’єктом монетарної системи без 
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втручання третіх сторін (в даному випадку держави), створювати сприятливе для 

себе середовище, вирішувати соціальні та екологічні проблеми власними зусиллями, 

без сприяння ззовні.  

Головна проблема гарантування та контролю використання подібних 

інструментів блокчейн технологій долається наявністю ланцюгового ефекту їх 

функціонування. Таким чином можливо прослідкувати рух кожного елементу даної 

системи на всіх етапах, а велика кількість суб’єктів, присутніх на всіх стадіях 

реалізації даної технології, створює міцну систему всестороннього контролю. На 

практиці такий контроль є більш дієвим та досконалим за реалізацію класичної 

централізованої системи моніторингу. 

Колективна участь, всебічний контроль, надзвичайна гнучкість та можливість 

адаптуватись до вкрай мінливого зовнішнього середовища гарантує поширення 

даної технології, а широке залучення різних верств суспільства до її реалізації 

висуває нові вимоги її соціальної орієнтації, які активно задовольняються. Наразі, 

технології блокчейн поширені не лише в традиційній фінансовій сфері, але й 

знайшли своє застосування в процесах рефінансування та переміщення активів. 

Подібну соціальну (суспільно-корисну) функцію виконують й додаткові валюти, 

які формують альтернативні децентралізовані монетарні системи, створені 

зусиллями локальних спільнот та спрямованих на задоволення їх конкретних 

потреб. Однією з найбільш досконалих баз реалізації подібних ініціатив стала  

Community Forge (communityforge.net) – соціальна мережева платформа, яка створює 

можливості створення власних валют, управління активами членів спільноти та 

просування реалізації індивідуальних та колективних програм розвитку. Наразі, 

створені на даній базі додаткові валюти здійснюють активний обіг на всій території 

Європи (найбільш поширені у Франції, Бельгії та Швейцарії). 

Ефективним в рамках даної системи є модель взаємного кредитування, 

відповідно до якої член спільноти має витрачати кошти всередині системи, а не поза 

нею; за умови відсутності коштів можна працювати на благо системи нічого не 

купуючи, але підвищуючи загальний рівень ліквідності. Таким чином полегшується 

доступ до ресурсів, реалізовувані проекти мають цільове призначення та соціально-
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екологічне спрямування, всі члени спільноти можуть здійснювати помірний внесок 

в формування суспільних цінностей та підвищення загального рівня добробуту.  

Подібна модель може бути використана на макрорівні, з метою покращення 

інвестиційного клімату, поліпшення системи пенсійного забезпечення,  системи 

соціального захисту, тощо. 

Ще одним досвідом соціально спрямованого реформування традиційної 

монетарної системи стало запровадження крипто валюти uCoin, на базі чого 

можливе створення валютних цінностей кожним членом спільноти. Основною 

метою її реалізації є надання відкритого доступу до активів та доходів максимально 

великій кількості населення. Подібне залучення капіталу активізує його 

використання, примножує цінність, дає поштовх реалізації окремих проектів, не 

створює додаткового державного боргу, задовольняє попит на залучені кошти. 

Таким чином реалізується т.з. економічна демократія.  

Співфінансування соціально-орієнтованих проектів є інноваційною формою 

соціально-економічного розвитку, ще однією альтернативою традиційним формам 

функціонування монетарної системи. 

Активним учасником реалізації проектів даного спрямування є держава, яка 

координує проекти співфінансування з існуючими цільовими видатками державного 

та місцевого бюджетів, є учасником спів фінансування окремих проектів, а також 

виявляє цільові напрямки розвитку, здійснює моніторинг та координацію їх 

втілення. Таким чином, колективні зусилля суспільства та держави дозволяють 

значно збільшити соціальні ефекти економічних процесів. 

Суспільно-орієнтований віртуальний банкінг є формою колективного 

самофінансування. Одна з подібних міжнародних мереж Enspiral визначає основною 

метою власного функціонування «поєднання технологій та бізнесу задля реалізації 

якісних соціальних змін» [254]. Дана система поєднує роботодавців та працівників, 

які здійснюють спільні внески в загальну систему. Чітко встановлений мінімум 

відрахувань може бути перевищено за потреби або за бажанням сторін. Кошти 

використовуються на загально важливі напрямки (купівля обладнання, покращення 

умов праці, будівництво соціальних об’єктів, т.п.). Позитивною рисою є відсутність 
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внутрішнього оподаткування та плати за обслуговування руху коштів всередині 

системи, оскільки формально кошти всіх учасників системи перебувають на одному 

колективному рахунку. 

Аналогом даної системи є колективний фонд Cobudget, що акумулює кошти 

учасників об’єднання й визначає напрямки їх використання відповідно волі 

учасників пропорційно до частки їх членських внесків.  

Новою організаційною формою кооперативного накопичення фінансових 

ресурсів задля реалізації спільних суспільно вагомих цілей є багатофакторна модель 

солідарної економіки. До таких об’єднань входять державні та недержавні 

організації, соціально відповідальні корпоратиції, волонтерські рухи, суб’єкти сфери 

соціальних послуг, окремі громадяни, тощо. Їхні зусилля можуть бути спрямовані як 

на досягнення загальних цілей стійкого розвитку, так і реалізацію проектів в 

окремих напрямках, наприклад, розвиток соціального підприємництва або захист 

екосистеми і т.п. Інструменти реалізації проектів також різновекторні, можуть 

охоплювати як фінансування, так і надання консалтингових послуг в сфері 

стратегічного планування, оподаткування, використання енергозберігаючих 

технологій, тощо. Подібні об’єднання взаємодопомоги та підтримки дозволяють 

здійснювати обмін послугами, активами та ресурсами, не створюючи заборгованості 

та мінімізуючи видатки на їх отримання. Поширеною є подібна практика в окремих 

регіонах Великобританії, Іспанії, Італії, Франції, США, напрямком державної 

соціально-економічної політики та загальною стратегією розвитку в Німеччині, 

країнах Скандинавського регіону.  

Звичайно, трансформація традиційної монетарної системи та широке 

використання інноваційних методів формування та залучення фінансових ресурсів 

не може вважатись панацеєю й єдиним шляхом реформування економічної системи 

в напрямку її соціальної орієнтації. Однак їх використання на рівні з класичними 

методами дозволяє ефективно реалізовувати соціально-орієнтовану змішану модель 

ринкової економіки на практиці, про що свідчить ряд успішно реалізованих проектів 

в кардинально відмінних за соціальним, культурним, політичним та економічним 

середовищами регіонах та країнах.  
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      3.3. Форми реалізації комунітарної соціально-економічної політики в ЄС 

та Скандинавському регіоні 

Державна соціально-орієнтована економічна політика країн ЄС ґрунтується на 

спільних принципах та глобальних цілях сталого економічного зростання, 

всебічного суспільного розвитку та загального добробуту, закріплених в 

Європейській стратегії розвитку – 2020 (Europe 2020 Strategy). 

Соціальні економічні інститути в ЄС визнані як окремий суб’єкт, невід’ємний 

елемент сучасної глобальної та регіональної економічної системи. Протягом 

останніх десятиліть соціальні економічні інститути відіграють значну роль в 

економічному та політичному розвитку як на національному, так і регіональному та 

міжнародному рівнях. 

Основна мета діяльності суб’єктів соціальної економіки, на відміну від 

традиційних інститутів, полягає в наданні суспільної користі, забезпеченні 

суспільства соціальними благами. Послуги загального суспільного характеру 

охоплюють широкий спектр заходів, що мають безпосередній вплив на рівень 

загального добробуту, якість життя, тощо. Вони варіюють від базової 

інфраструктури (постачання енергії та води, транспорт, поштові послуги, 

управління відходами) до ключових секторів суспільно-економічного устрою 

(охорона здоров’я, освіта, система соціального захисту). Саме даний сегмент послуг 

забезпечує сталий розвиток з метою задоволення основних потреб, соціальної 

інтеграції, економічного захисту, суспільного добробуту, охорони довкілля тощо. 

Саме соціальні послуги, їх доступність для всіх членів суспільства є основним 

принципом соціальної моделі державної політики ЄС. 

В умовах фінансово-економічної нестабільності підвищується роль ефективної 

державної соціально-економічної політики, соціальної економіки та соціального 

підприємництва як гарантії стабільності та стійкості національних економік. Однією 

з форм реалізації соціально-економічної моделі є кооперативи. Наразі, в рамках ЄС 

діє близько 170 тис. кооперативних об’єднань, що забезпечують майже 6 млн. 

робочих місць, і понад 1 млн. кооперативів, на яких працевлаштовано понад 100 

млн. чоловік (що на 20% перевищує зайнятість, забезпечену МНК на території ЄС). 
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Це робить соціальне підприємництво ключовим елементом соціальної економіки, 

що забезпечує зайнятістю понад 50% населення країн ЄС [246]. 

Соціальні підприємства реалізують ряд ключових принципів та ініціатив моделі 

соціальної економіки, зокрема: рівна оплата праці за рівну роботу, гендерний баланс 

зайнятості, програми адаптації та підтримки молодих працівників та спеціалістів 

похилого віку, тощо. Окрім того, вони є більш стійкими в умовах кризових явищ. 

Наприклад, під час фінансової кризи 2008-2011 рр. в ЄС соціальні підприємства, 

зокрема кооперативні об’єднання, демонстрували більшу, порівняно з традиційним 

доходним бізнесом, стійкість, еластичність, а кількість закритих компаній та 

скорочених робочих місць була мінімальною. Додатковий ефект суб’єкти ССЕ 

отримують внаслідок тісної співпраці між собою, взаємодопомоги та підтримки, а 

також довгострокового ефекту інвестицій в людський капітал та соціальні програми. 

В результаті чого, загальна кількість робочих місць в кризовий період серед 

активних контрагентів ССЕ навіть збільшилась, на відміну від негативних загальних 

тенденцій на ринку. Однак, підтримка позитивних тенденцій можлива лише за 

умови належної політичної волі, сприяння з боку національних урядів, регіональної 

та міжнародної єдності принципів соціально-економічних програм сталого розвитку. 

Загальні показники сталого розвитку в європейському регіоні досягаються, в 

першу чергу, активною реалізацією соціальних програм через їх підприємницьку 

діяльність. Економічна та соціальна стійкість пояснюється довготривалими 

стратегічними програмами економічного розвитку, соціальний ефект від яких є 

постійним, сталим та набуває значних обсягів. У глобальному аспекті такі 

довготермінові економічні програми з соціальним ефектом дозволяють зменшити 

вразливість національної економіки від фінансових криз, коливань та потрясінь. 

 Соціальне підприємництво є актуальним феноменом сучасної європейської 

соціальної економічної моделі, що ототожнюється з «інакшим» способом ведення 

бізнесу з метою досягнення соціальних цілей. Європейська комісія визначає 

соціальне підприємство як сучасного оператора соціальної економіки, 

першочерговою метою діяльності якого є здійснення соціального впливу, а не 

підвищення доходності власних акцій. Підприємства даної категорії, як і інші 
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бізнес-суб’єкти, отримують прибутки, реалізують програми та стратегії розвитку з 

метою збільшення власної прибутковості, однак основний обсяг доходів витрачають 

на досягнення соціальних цілей, реалізацію соціальних програм, що визначається 

ними як інноваційний аспект розвитку.  

Відповідно до законодавчої бази країн ЄС соціальне підприємство є суб’єктом 

господарювання будь-якої форми власності (асоціація, кооператив, благодійний 

фонд, приватне підприємство і т.д.), переважна частка доходів якого (з бізнес-

практики щонайменше 50%, але дана частка не закріплена законодавчо)  

отримується від ведення підприємницької діяльності, а не залучається через гранти 

та донорські програми. 

Соціальне підприємництво дотримується балансу між соціальним та 

економічним вимірами. Можливість отримання додаткових прибутків в результаті 

вирішення соціальних проблем актуалізує соціальне підприємництво, сприяє його 

поширенню, збільшує обороти діяльності й підвищує рівень досягнутих 

економічних ефектів. Наразі, саме соціальні підприємства широко залучаються до 

традиційно державних секторів, комерціалізація яких через соціальні підприємства 

дозволяє підвищити ефективність, якість задоволення соціальних послуг за умов 

збереження їх надійності та гарантованості як невід’ємного елементу соціального 

захисту країн ЄС. В той час як традиційні форми соціальної економіки (асоціації, 

кооперативи) орієнтуються на задоволення потреб обмеженого кола об’єднаних 

спільними цілями членів спільноти, соціальні підприємства здійснюють додатковий 

позитивний вплив, вирішуючи, зазвичай, нагальні питання певних громад, регіонів, 

в тому числі й найменш захищених верств населення шляхом надання їм адресної 

допомоги. 

В більшості країн ЄС соціальним підприємствам властиво «блокування активів» 

- обмеження на розподіл прибутку та активів. Зазвичай, у випадку закриття 

соціального підприємства переважна частина його активів передається іншому 

соціальному підприємству задля збереження безперервності та надійності надання 

соціальних послуг і забезпечення сталого рівня загального добробуту. Характерним 

для європейської соціальної економічної моделі є використання інституційного 
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механізму організаційних структур соціального підприємництва, що базується на 

міцному колективі, тісних взаємозв’язках з громадськими організаціями, особистого 

поділу керівництвом та власниками таких форм бізнесу основних ідей соціальної 

економіки, комбінації інтересів та ролей (працівники, користувачі, волонтери і т.д.), 

що виконують такі контрагенти в напрямку соціально-економічного розвитку, 

загальній соціальній відповідальності кожного учасника процесу. 

За загальних принципових умов практика реалізації соціального підприємництва 

в окремих країнах ЄС має свою специфіку, враховує національні традиції, історію, 

умови, тощо. 

Наприклад, у Великобританії основним суб’єктом соціального підприємництва є 

компанії колективної спрямованості, що представляють інтереси суспільства 

(Community Interest Companies). Законодавчо закріплена за ними організаційна 

форма товариства з обмеженою відповідальністю дозволяє здійснювати 

підприємницьку діяльність в таких важливих для суспільства сферах, як догляд за 

дітьми, будівництво соціального житла, громадський транспорт, дозвілля. Такі 

організації можуть проводити як благодійну діяльність або бути зареєстрованими як 

неприбуткові організації, так і вести традиційну комерційну діяльність за умови 

надання користі суспільству. Такі організації щорічно проходять перевірку на 

вагомість власного внеску в реалізацію суспільних потреб (Community Interest Test) 

та надають звіт громадам, в рамках яких вони проводять суспільно корисну роботу 

(Community Interest Report). Регламентація діяльності в цій сфері здійснюється 

відповідно до прийнятого у 2007 році Закону про соціальне підприємництво. Даним 

законом не передбачено жодних фіскальних переваг для суб’єктів соціального 

бізнесу, однак, на відміну від благодійних організацій, немає чітко регламентованої 

їх організаційної структури, надано дозвіл на емісію акцій, що уможливлює 

опосередковано активно залучати капітал для реалізації громадських зусиль та 

підтримки місцевих громад.  

В Італії ключовою формою соціального підприємництва є соціальні 

кооперативи, що поєднують бізнес-діяльність з досягненням соціальних цілей. 
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Закріпленою в законодавчих актах15 основною метою діяльності кооперативів є 

надання загальної користі регіонам та соціальна інтеграція громадян (соціальні 

кооперативи типу А надають соціальні, медичні та освітні послуги, типу В – 

здійснюють інтеграцію до ринку праці громадян з обмеженими можливостями, до 

яких включаються люди з фізичними та психологічними захворюваннями, інваліди, 

особи з алкогольною та наркотичною залежністю, розладами розвитку та ті, хто має 

проблеми з законом). Членами кооперативів можуть бути наймані працівники, 

бенефіціари, волонтери (до 50%), фінансові інвестори та державні установи. 

Подібна практика має місце також в Іспанії та Франції. 

Так, у Франції поширеною формою соціального підприємництва є Кооперативні 

компанії колективного інтересу16. Компанії подібного типу об’єднують контрагентів 

щонайменше трьох видів (наймані працівники, волонтери, споживчі, державні 

органи, асоціації та приватні особи) і здійснюють виробництво товарів та/або 

надання послуг в усіх суспільно корисних сферах (тих, що відповідають нагальним 

потребам місцевих громад) за умови мобілізації економічних та соціальних ресурсів 

в рамках окремих регіонів. Об’єднуючи зусилля контрагентів одного регіону 

подібна форма соціального підприємництва дозволяє активно мобілізовувати 

необхідні ресурси, забезпечуючи сталий економічний розвиток регіону одночасно з 

отриманням позитивних соціальних ефектів на локальному рівні. 

 Розмаїття форм соціального підприємництва варіюється в залежності від рівня 

розвитку громадянського суспільства, системи соціального забезпечення, ринку 

соціальних фінансів та державної соціально-економічної політики окремих країн 

світу. Так, наприклад, основними галузями соціальної діяльності підприємств в 

Румунії та Угорщині є сфери охорони здоров’я, соціальна робота, освіта, у Швеції та 

Великобританії – майже всі сфери діяльності, в Італії та Іспанії – надання 

соціальних послуг та всебічна інтеграція трудових ресурсів на ринок праці. Досвід 

останніх переконливо свідчить про значні зрушення та позитивні ефекти від 

залучення соціальних підприємств до системи соціального партнерства, що діє на 

 
15Italian Law №381/91 on Social Cooperation 
16 The Cooperative Company of Collective Interest (СCIC) 
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ринку праці, на відміну від активної позиції виключно держави щодо підтримки 

економічно пасивного населення та залучення даних трудових ресурсів до праці. 

Окрім того, до соціально спрямованих сфер (рекультивація відходів, реконструкції, 

будівництво, садівництво, управління об’єктами і т.п.) залучаються й традиційні 

сфери бізнесу, що, проводячи власну діяльність в цьому напрямку, набувають рис 

соціального. За середньозваженими показниками, отриманими в рамках 

дослідницького проекту SELUSI, визначено основні галузі діяльності соціальних 

підприємств в ЄС (табл.3.5.). 

Відмінними є й основні джерела фінансування та масштаби діяльності. Якщо 

левову частку капіталу соціальні підприємства Швеції, Великобританії та Іспанії 

отримують від прямої операційної діяльності, то у Румунії – це гранти та приватні 

пожертвування. В деяких галузях працюють переважно малі підприємства, в той час 

як в інших соціальне підприємництво створює мережі або консорціуми з метою 

централізації послуг та економії на масштабі.  

Тенденція розширення географії діяльності є досить перспективною  задля 

розширення можливостей бізнесу та соціального ефекту.  Окрім ефекту економії на 

масштабі учасники даного процесу отримують можливість обмінюватись 

досягненнями, ноу-хау, досвідом практичної діяльності в сфері ССЕ. Новітньою 

формою подібної співпраці є соціальний франчайзинг. 

Таблиця 3.5. 

Сфери соціального підприємництва в ЄС17 

 

Соціальні послуги 16,70% 

Найм та навчання працівників 14,88% 

Довкілля 14,52% 

Освіта 14,52% 

Економічний, соціальний та регіональний розвиток 14,34% 

Культура, мистецтво, дозвілля 7,08% 

Охорона здоров’я 6,9% 

Будівництво житла 2,72% 

Бізнес-асоціації 2,00%  

Право, адвокатура та політичні угрупування 1,63% 

Інші 4,72% 

Загалом 100% 

 
17 Розраховано автором на основі даних SELUSI data (http://www.selusi.eu/).  
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Основним предметом франчайзингової угоди є широкий спектр послуг, зокрема 

соціальних, а також соціальний ефект від їх надання – забезпечення економічної 

стійкості, високої якості наданих послуг, комплексне забезпечення споживчих 

потреб. Активізацію даних процесів забезпечують Європейська соціальна 

франчайзингова мережа  та Міжнародний центр соціального франчайзингу18, що 

залучають інвестиції в розробку моделей соціального франчайзингу, здійснюють 

обмін знаннями, ідентифікацію бізнес-моделей, розробляють кодекс поведінки 

соціальних франчайзерів та сприяють практичній реалізації перевірених бізнес-

моделей. Як наслідок, за останні 10 років на території Європи соціальні 

франчайзери створили понад 10000 робочих місць. 

Іншим інструментом підвищення ефективності соціального підприємництва 

стало транснаціональне навчання, в рамках якого здійснюється передача та 

адаптація класичних форм і моделей ССЕ в рамках специфічних умов розвитку 

національних та регіональних економік. В рамках даних проектів підвищується 

обізнаність громадськості та бізнес-контрагентів з існуючими соціальними 

потребами та шляхами їх вирішення, здійснюється пошук додаткових джерел 

залучення фінансів та інвестицій з метою реалізації конкретних соціальних бізнес-

проектів, реалізується розподіл ризиків такого роду діяльності. Позитивним 

прикладом реалізації такого проекту став форум, що мав місце в Ірландії в 2012 

році. До обговорення нагальних проблем в сфері освіти, охорони здоров’я, довкілля, 

економічного розвитку, загального добробуту громад було залучено більше 1000 

представників різних кіл влади, бізнесу та громадськості. Як наслідок, вже 

наприкінці 2014 року соціальними підприємствами було успішно реалізовано 42 

інноваційні проекти, фінансування яких здійснювалось переважно за рахунок 

корпоративних спонсорів, а нагляд за їх реалізацією забезпечувався відповідно 

призначеними координаторами. Державна влада взяла на себе технічну підтримку, 

консалтинг, комунікації, висвітлення процесів реалізації даних ініціатив в ЗМІ, 

законодавчу ініціативу. 

 
18 European Social Franchising Network (ESFN), International Centre for Social Franchising. 
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Загалом, інституційну основу складають різні закони, кодекси (табл.3.6.), що 

регулюють діяльності суб’єктів соціального підприємництва в усіх країнах ЄС. А 

розвиток та розширення їх діяльністю стали ключовими принципами державної 

соціально-економічної політики країн регіону.  

Таблиця 3.6. 

Нормативно-правова база соціального підприємництва 

 та напрями їх діяльності в країнах ЄС 
 

Країна Законодавчий акт Сфера діяльності 

Італія Закон № 381 (1991) Соціальні послуги; трудова інтеграція 

Іспанія 

Національний закон №27 (1999) 

та регіональне право в 12 

автономних округах (1993-2003) 

Додаткові послуги в сферах охорони 

здоров’я, освіти, культури та іншого 

соціального спрямування; трудова 

інтеграція 

Португалія 

Корпоративний кодекс №51 

(1996) та Урядовий декрет №7 

(1998) 

 Трудова інтеграція соціально 

незахищених верств населення 

Польща 
Закон про соціальні кооперативи 

(2006) 

Трудова інтеграція ряду категорій 

працівників з певними вадами 

Угорщина 
Закон про соціальні кооперативи 

(2006) 

Створення робочих місць, гідних умов 

праці, задоволення соціальних послуг 

слабо захищених верств населення 

Греція 
Закон про соціальну економіку та 

соціальне підприємництво (2011) 

Трудова інтеграція; соціальний захист; 

забезпечення регіонального/ 

локального розвитку; адресна 

допомога 

Франція 
Закон про соціальні кооперативні 

об’єднання 

Виробництво товарів та/або надання 

послуг, потреби в яких носять 

колективний характер 

Бельгія 
Закон про кооперативні 

спільноти (1995) 

Досягнення загально значимих цілей 

розвитку окремих регіонів та / або 

спільнот 

Великобрита

нія 

Корпоративний кодекс 

регулювання суспільних 

інтересів (2005), Закон про 

компанії (1985) 

Позитивний вплив на окремий регіон / 

спільноту; реалізація загальних цілей 

розвитку 

Словенія 
Закон про соціальне 

підприємництво (2011) 
Соціальні послуги 

Фінляндія 
Закон про соціальні 

підприємства (2003) 

Трудова інтеграція людей з 

обмеженими можливостями та осіб 

довготривало безробітних 

 

Останні тенденції свідчать про розширення сфер діяльності соціальних 

підприємств. Зокрема, вони активно залучаються до сфери виробництва, розподілу 

та споживання продукції харчової промисловості. Загалом, будучи досить 

універсальними та різноплановими, постійно впроваджуючи інновації у власну 
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діяльність та за міцної підтримки громад, соціальне підприємництво становить 

збалансовану альтернативу підприємницької діяльності, що поєднує в собі приватне 

життя, отримання доходів, створення додаткових цінностей / благ та реалізація 

суспільно корисних ідей. 

У сферу соціальної економіки європейських країн залучено близько 15 млн 

працівників, що становить 6,5% загальної кількості працевлаштованого населення 

ЄС. В структурі суб’єктів соціального підприємництва переважають асоціації та 

фундації (92%). Найбільша частка зайнятого населення в загальній структурі 

зайнятості країни припадає на країни Скандинавського регіону (більше, ніж 11%). За 

кількістю зареєстрованих суб’єктів соціального підприємництва переважають 

Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція та Фінляндія [407]. 

Однак отримати точні дані щодо соціальної економіки досить складно через 

відсутність повної уніфікації та стандартизації типів і форм ССЕ, а також, зазвичай, 

незначну увагу до їх діяльності зі сторони державних статистичних органів. 

Суб’єкти соціальної економіки спираються на принцип взаємодії (в той час як в 

умовах ринку контрагенти здійснюють обмін, а за умови державного регулювання 

основним принципом є координація на засадах верховенства права та 

бюрократичних процедур). Разом з тим, суб’єкти соціальної економіки здійснюють 

вагомий соціальний та економічний вплив. Базуючись на співпраці та спільності 

інтересів, такі підприємства користуються довірою членів суспільства, що полегшує 

їм залучення до участі широких верств населення, акумулюючи тим самим значні 

обсяги соціального капіталу.  Економічний вплив здійснюється внаслідок 

розширення діяльності, підвищення прибутковості даних компаній, а, отже, 

посилення конкуренції на ринку і створення для споживачів більш сприятливих 

умов – більша пропозиція, вища якість, зниження роздрібних цін, активне 

впровадження у виробництво інновацій, створення нових робочих місць, 

антимонопольні заходи, обмеження асиметрії інформації. 

Соціальне підприємництво відіграє важливу стабілізуючу функцію економіки, 

особливо в галузях, яким характерні невизначеність та нестабільність цін, наприклад 

фінанси та сільське господарство. Наявність альтернативної, соціальної економіки 
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дозволяє суспільству реагувати на невизначені зміни, знижуючи волатильність цін 

та/або стабілізуючи певні сфери економіки (прикладом може слугувати 

стабілізуючий вплив кредитних спілок на банківську систему країн Північної 

Америки в 2011-12 роках). 

Реалізуючи ресурси стратегічного значення з державних квот та виробляючи 

соціальні товари / послуги, діяльність суб’єктів соціальної економіки збільшує 

пропозицію соціальних товарів та послуг, забезпечує цими товарами громадський 

сектор, створює нові робочі місця, працевлаштовує низько конкурентоздатні на 

ринку праці верстви населення (жінок, молодь, малозабезпечених і т.п.), сприяє 

зростанню доходів та загального добробуту.  

Позитивний економічний ефект соціального підприємництва особливо 

відчутний у періоди загострення кризових явищ. Так, кооперативні банківські 

установи є більш сталими за комерційні, оскільки зосереджують свою діяльність на 

реальних секторах економіки, уникаючи інвестування в спекулятивні фінансові 

продукти, утримуючись від ризикової фінансової діяльності. Подібна відмінність 

механізмів діяльності пояснюється, в першу чергу, різними стратегічними цілями та 

місією установ: так, кооперативні банки створені задля надання фінансових послуг 

своїм членам, а комерційні – задля максимізації прибутку власних акціонерів.  

Соціальний бізнес бере участь й у налаштуванні ресурсозберігаючих, низько 

вуглецевих економічних процесів в ЄС. Використання відновлювальних джерел 

енергії, зокрема сонячного світла, вітру, води, біомаси, здійснюється за принципами 

централізації в рамках програм країн ЄС. Більш ефективним способом використання 

відновлювальних джерел енергії є відносно невеликі за обсягами інвестиції в різних 

регіонах країн. Таким чином, за умови розпорошеності активів та використання 

цілого спектру джерел фінансування спільними зусиллями великої кількості 

контрагентів отримується позитивний екологічний, економічний та одночасно 

соціальний вплив – забезпечується сталий розвиток регіону. Окрім того, в ряді 

регіонів соціальними вітряно-сонячними кооперативами створюються регіональні 

мережі, прибуток від діяльності яких розподіляється між членами місцевої громади 

або регіональної спільноти. Так, за останнє десятиріччя в Німеччині приватними 
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інвесторами (громадянами) було вкладено понад 1 млрд євро у новостворені місцеві 

енергетичні кооперативи. Участь в даних кооперативах дає ряд соціальних та 

економічних переваг: вплив на напрямки місцевого розвитку, постачання 

електроенергії, виробленої з відновних джерел енергії, зниження її вартості, захист 

довкілля, забезпечення надійності рентабельності інвестицій, розвиток ноу-хау, 

нарощування потенціалу, адаптація новітніх моделей бізнесу, державна підтримка. 

В ряді випадків стимулюючу роль відіграє й держава в рамках загальної 

соціально-економічної політики розвитку через надання кредитів на 

преференційних умовах, здійснення додаткових інвестицій, створення необхідної 

інфраструктури, тощо. 

Нагальним завданням побудови соціальної економіки країн ЄС, наразі, 

залишається поглиблення та всестороннє залучення всіх членів суспільства до 

підтримки розвитку соціального підприємництва (роботодавців, інвесторів і, що 

важливо, споживачів). Виведення цілого ряду галузей зі сфери виключно 

державного пріоритету, розширення спектру надання соціальних послуг, 

покращення доступу до інформації за рахунок інновацій в інформаційно-

комунікаційних технологіях і т.п. підвищує рівень обізнаності громадськості ЄС з 

практикою соціального підприємництва та ефектами реалізації принципів 

соціально-орієнтованої державної політики, а також рівень впливу та вимог зі 

сторони споживачів до більш соціально відповідальної поведінки як урядів країн, 

так і бізнес-структур регіону. В результаті спостерігається зростання 

відповідального споживання, коли рішення про купівлю приймається не лише з 

огляду на ціну та якість товару, а й на соціальні та екологічні наслідки його 

виробництва та використання. І перевага все частіше надається товарам місцевого 

виробництва на потужностях суб’єктів соціального підприємництва. Основними 

рушіями таких процесів найчастіше стає молодь – більш обізнана з соціальними та 

екологічними питаннями, готова працювати на волонтерських засадах або на гірших 

фінансових умовах на підприємствах державного сектору, соціального 

підприємництва або в неприбуткових організаціях [231], створюючи тим самим 

соціальну додану вартість. 
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Окрім споживання соціально відповідально здійснюються й інвестиції. 

Показовим прикладом є антикризовий захід, реалізований в США, з переміщення 

коштів інвесторів. Так, внаслідок соціальної реклами громадяни здійснили активне 

переміщення власних заощаджень з великих комерційних банків до громадських 

кооперативних банків, що відзначаються етичною поведінкою та відповідальною 

практикою кредитування. Подібна практика знайшла застосування і в Європі. Зміни 

в інвестиційній поведінці з боку споживачів супроводжуються змінами та 

інноваціями у секторі фінансових послуг, виникненням нових інструментів, що 

максимально узгоджуються з соціальними потребами (наприклад, 

мікрофінансування та кредитування осіб, які з ряду причин не обслуговуються в 

високоприбуткових комерційних установах). На цій основі були створені численні 

соціальні банки, (наприклад, Groupe Crédit Coopératif (Франція), Banca Etica (Італія), 

CREDAL (Бельгія), GLS Bank (Німеччина), Triodos Bank (Нідерланди), Ekobanken 

(Швеція)), які, наразі, ефективно конкурують з традиційними комерційними 

банківськими установами. 

«Соціальний вплив інвестицій» передбачає опис діяльності благодійних фондів, 

інституційних фондів (пенсійних, страхових), окремих заможних громадян та їх 

компаній в напрямку інвестицій в соціальне підприємництво, соціальні інновації, 

екологічні ініціативи, створення нових робочих місць, зниження рівня бідності, 

надання соціальних послуг, активізація розвитку окремих громад та регіонів. 

Новітні типи соціальних інвесторів у співпраці зі спеціалізованими фінансовими 

посередниками здійснюють залучення капіталу задля створення суб’єктів 

соціального підприємництва та управління ризиками на первинних етапах їх 

функціонування. Фінансовий ринок в даному випадку усуває ряд перепон в процесі 

розвитку соціальної сфери, знижуючи транзакцій ні витрати та забезпечуючи 

безперервний потік інвестицій в сфери соціальної економіки. 

Ще однією формою реалізації політики в європейській соціальній моделі є 

запровадження місцевих локальних валют, ініціатором емісії яких є соціальні 

підприємства. Такі валюти відкривають для суб’єктів малого бізнесу доступ до 

кредитів у випадку, коли банківські кредити у континентальній (наприклад, євро) 
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валюті є важкодоступними. Зазвичай, місцеві валюти (наприклад, Chiemgauer 

(Баварія), Kékfrank (Західна Угорщина), TEM (Порт Волос в Греції), система Тime 

banking (Іспанія) користуються довірою місцевого населення, і застосовуються 

переважно в процесі обміну локально створеними продуктами та послугами, що 

надаються в межах невеликої географічної зони [388].  

Ще одним надзвичайно поширеним інструментом європейської соціально-

економічної моделі є концепція корпоративної соціальної відповідальності. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), закріплена в кодексах переважної 

більшості компаній всіх країн світу, є своєрідною формою соціально-економічних 

перетворень, що мають на меті реалізацію соціальних місій в процесі ведення 

підприємницької діяльності [149]. Філантропія – безкорисне відрахування 

компаніями частини власних прибутків на реалізацію соціальних цілей – є 

найхарактернішою формою КСВ. Інноваційна форма «венчурної філантропії» є 

перспективним інструментом підтримки соціального бізнесу, що об’єднує технічну 

допомогу, гранти та екологічну чистоту проектів, що реалізуються. Подібні проекти 

створюють т.з. «змішану цінність», реалізуючи виробничий процес зі стійкими 

позитивними соціальними, екологічними та економічними ефектами. А соціально 

відповідальні компанії створюють т.з. «соціальний компакт» між бізнесом та 

суспільством. Часто компанії-прихильники КСВ напряму працюють з суб’єктами 

ССЕ – надають підтримку власним працівникам (підвищують рівень їх добробуту 

шляхом безоплатного надання соціальних послуг), надають адресну допомогу слабо 

захищеним верствам населення в регіоні їх діяльності, інтегруються в роботу 

соціальних підприємств (здійснюють технічну підтримку, надають гранти і т.д.), 

розвивають нові продукти соціального спрямування (попит на які існує серед 

споживачів, однак окупність процесу їх розробки, виробництва та реалізації тяжіє до 

нуля). 

Дотримання принципів КСВ та підтримка соціального підприємництва  через 

інноваційні та інклюзивні програми для великих суб’єктів ринкових відносин (в 

основному МНК) розглядаються ними, наразі, не як видатковий елемент, а як 

перспективний напрям власного розвитку, розширення сфер впливу, формування 
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стійкого споживчого попиту, якісного ринку праці  та досконалої ринкової 

конкуренції в окремих регіонах їх діяльності [135, 136].  

Суб’єкти соціальної сфери бізнесу є невід’ємною частиною економічної 

системи, політики, моделі європейського регіону. І якщо в одних країнах їх 

діяльність координується або підтримується державою (наприклад, Німеччина, 

Фінляндія), то в інших першочергово добровольні об’єднання соціальної економіки 

стали повністю інтегрованими в систему соціального забезпечення суб’єктами 

(наприклад, соціальні кооперативи в Італії або будинки соціальних послуг у Швеції). 

Зростаюча частка соціального підприємництва в загальній господарській системі 

дозволяє здійснювати якісні системні зміни, вводити нові бізнес-моделі, змінювати 

ланцюги доданих вартостей, активізувати невикористаний трудовий потенціал, 

ефективно експлуатувати невикористані раніше ресурси. 

Соціалізація підприємницької діяльності привносить ряд позитивних ефектів в 

загальні напрями соціально-економічного розвитку. Зокрема, соціально-орієнтоване 

підприємництво сприяє розвитку економічно відсталих регіонів, де занадто висока 

рентабельність знижує загальні обсяги доходності бізнесу. Прикладом може стати 

ведення сільськогосподарської діяльності в гірській місцевості; створення 

споживчих кооперативів та банків у географічно віддалених важкодоступних 

районах. Окрім того, розвивається підприємництво в традиційно державній так 

званій «парасольці соціальної сфери» (надання соціальних, медичних та освітніх 

послуг), що розширює можливості працевлаштування слабо захищених верств 

населення та покращує саму інфраструктуру надання таких послуг.  Поглиблення 

подібної тенденції пояснюється зростанням з боку населення попиту на соціальні та 

громадські послуги, що не може бути повною мірою задоволений існуючими 

приватними та державними підприємствами. Такий попит призводить, до того ж, до 

соціалізації діяльності традиційних бізнес-інститутій. Зокрема, комерційні банки 

розробляють спеціальні програми кредитування малих та середніх підприємств, що 

є менш прибутковим, але досить перспективним напрямком розвитку, а, наразі, 

охоплений переважно кооперативними банками (наприклад, в Італії частка 

кооперативних банків становить лише 7%, але вони забезпечують більше 1/5 
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кредитування малого бізнесу). Розширення кредитування, в свою чергу, сприяє 

розвитку малого та середнього підприємництва. Наприклад, такий ефект особливо 

відчутний в сільськогосподарському секторі Німеччині, основна частка виробництва 

якого припадає на невеликі сімейно-фермерські господарства. А принцип мережевої 

системи управління одразу багатьма невеликими соціальними підприємствами 

одного регіону дозволяє утримувати їх загальну конкурентоздатність на досить 

високому рівні. Прикладом такої мережевої системи є створені в рамках державної 

програми «Великого суспільства» («Big Society») у Великобританії об’єкти у сфері 

освіти. Подібний досвід успішно реалізований в сфері надання соціальних послуг 

(Швеція) та використання відновлювальної енергії (Бельгія) [388].  

Практика соціального підприємництва ідеально підходить для оперативного 

реагування на виникаючий локальний попит на певні соціальні інновації, 

спрямовані на створення економічних механізмів вирішення нагальних соціальних 

проблем (на даному етапі в першу чергу в сферах освіти, відновлювальної енергії та 

інтеграції мігрантів).  

Однак, попри окреслений позитивний вплив соціальної моделі економіки на 

розвиток економіки та суспільства країн ЄС, існують значні бар’єри подальшого 

розширення даного сектору. Зокрема, це досі низький рівень обізнаності 

громадськості з соціально-економічними цінностями даних процесів (в першу чергу 

через недостатню увагу ЗМІ до даних процесів). І хоча тематика соціальної 

економіки, наразі, за державної ініціативи внесена до освітніх програм більшості 

країн ЄС, спостерігається відсутність співробітників та менеджерів зі знанням 

специфіки соціального підприємництва.  

Ще однією проблемою є необхідність побудови відповідної інфраструктури  та 

налагодження інформаційних, логістичних процесів виключно власними зусиллями. 

І якщо для великих компаній – традиційних суб’єктів ринку це зробити набагато 

легше, малий соціальний бізнес потребує державної підтримки та дотацій в цих 

напрямках, що не завжди реалізовується на практиці. 

Практика останніх десятиліть визначила наступні ключові стратегії 

співробітництва державного сектору та суб’єктів соціальної економіки: 
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- стратегія підтримки (субсидіювання приватних постачальників соціальних 

послуг з принципом чіткого цільового призначення даних субвенцій; 

наприклад, створення нового підприємства); 

- стратегія стимулювання (державна допомога за умови вирішення нагальних для 

даного регіону проблем; наприклад, компенсація по оплаті праці при 

працевлаштуванні слабо захищених верств населення);  

- контрактна стратегія (державне замовлення конкретного спектру послуг, що 

надають соціальні підприємництва, задовільняючи наявний в даному регіоні 

попит; наприклад, надання соціальних послуг); 

- ваучерна стратегія (державне фінансування послуг за допомогою виданих 

певних категоріям громадян ваучерів на їх отримання; наприклад, ваучери на 

отримання певних продовольчих товарів або медичних, соціальних послуг, 

вартість яких компенсуються по пред’явленню підприємством ваучерів, 

отриманих від фізичних осіб). Дана стратегія поширена у Франції, Італії, 

Бельгії, коли певні категорії громадян отримують ваучери на прибирання 

будинків (для людей похилого віку) або догляд за дітьми (для одиноких та/або 

малолітніх матерів), а дані послуги надаються переважно суб’єктами 

соціального підприємництва. 

Втім, використання подібних стратегій скоріше підтримує соціальне 

підприємництво, аніж стимулює його розвиток, стримуючи можливості 

використання інновацій (при визначенні чіткого спектру послуг та товарів) та 

залучення інвестицій (за умови використання виключно ваучерного способу оплати 

послуг/товарів).  

Окрему увагу слід приділити відсутності єдиного спільного підходу до розробки 

механізмів регулювання соціального підприємництва, що створює значні перепони 

міжнаціонального поширення їх діяльності, а, отже, усуває можливість отримання 

традиційних для міжнародної діяльності ефектів. Це пояснюється відмінними 

етапами розвитку, поширеними формами соціального підприємництва, різною 

структурою суспільним попитом на соціальні послуги в окремих країнах ЄС. 
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Сприяння розвитку та уніфікація соціальної економіки на теренах ЄС 

здійснюється завдяки серії політичних ініціатив, реалізованих такими інститутами 

ЄС, як Європейський Парламент та Європейський соціально-економічний комітет 

(European Economic and Social Committee (EESC)). Першою спільною ініціативою 

стала затверджена в 1999 році Конвенція громадянського суспільства (Convention of 

civil society), що затвердила спільність політики формування демократичного 

європейського суспільства, модернізацію національних моделей суспільного 

добробуту та соціального розвитку. 2003 року було затверджено статут 

Європейського корпоративного товариства (European Cooperative Society (SCE)), 

створеного з метою підтримки розвитку транскордонної та транснаціональної 

діяльності суб’єктів соціальної економіки, зокрема кооперативів. В 2004 році 

Європейська комісія опублікувала звернення до нових кандидатів на членство в ЄС 

щодо необхідності сприяння розвитку слабо розвинутому на їх теренах соціальному 

підприємництву як запоруки сталого соціального-економічного розвитку їх 

національних економік та європейського регіону загалом [131]. 

Інвестиційним пріоритетом Європейського соціального фонду та Європейського 

фонду регіонального розвитку19 вже друге десятиріччя залишається «просування 

соціальної сфери та розвиток соціального підприємництва» [422]. Під егідою даних 

фондів реалізуються найбільші інвестиційні проекти, здійснюється обмін та 

співробітництво в рамках європейського регіону на предмет розробки новітніх 

моделей та втілення успішного досвіду соціального бізнесу, здійснюється 

підготовка фахівців в сфері соціальної економіки. 

В 2011 році була започаткована перша спільна регіональна концепція 

соціального розвитку «Ініціатива соціального бізнесу»20, що передбачає одно 

векторні зусилля країн-членів з метою створення сприятливої екосистеми, єдиного 

ринку, спрощення регуляторного середовища, зміцнення політики зайнятості, 

стимулювання підприємництва, розвиток соціального підприємництва та 

досягнення сталого соціально-економічного загалом.  

 
19 European Social Fund, European Regional Development Fund. 
20 Social Business Initiative (SBI) 
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У відповідь на кризові явища 2013 року Європейська комісія розробила 

Програму «Соціальних інвестицій задля зростання та згуртованості»21 з метою 

модернізації національних моделей загального добробуту у відповідності до 

нагальних викликів та загроз світової економіки. Новітні стратегії ефективного 

виконання соціальних бюджетів можливі за умови широкого залучення всіх наявних 

трудових ресурсів. Державні інвестиції в розвиток та активізацію альтернативних 

шляхів використання людського капіталу протягом більш довгого періоду часу 

(залучення до праці людей з обмеженими можливостями, поширення інклюзивної 

праці, продовження пенсійного віку, часткова зайнятість жінок з малолітніми 

дітьми) сприятимуть покращенню соціально-економічної інтеграції суспільства та 

розвитку т.з. третього альтернативного сектору соціальної економіки [369]. 

Національні програми розвитку соціальної економіки базуються на основних 

стратегічних принципах, представлених в розробленій Організацією економічного 

та соціального розвитку Регіональній програмі «Соціальне підприємництво»: 

- заохочення, залучення та розширення соціального підприємництва шляхом 

підвищення обізнаності та залучення молоді до даних процесів (окремі питання 

соціальної економіки включено до програм базової середньої та професійної 

освіти; реалізуються програми профорієнтації серед підлітків та молоді; 

проводяться конференції, семінари та тематичні круглі столи); 

- підтримка соціальних стартапів (юридичний консалтинг, бізнес-планування, 

маркетингові дослідження та оцінка кон’юнктури ринку допомагають на етапі 

створення соціальних підприємств та допомагають передбачати та уникати 

потенційних ризиків ведення бізнес-діяльності). Участь в такій підтримці 

приймає не лише держава, а й інноваційні парки та інкубатори; 

- забезпечення стабільного фінансування соціальної економіки (державне 

сприяння розвитку ринку соціальних фінансів з метою капіталізації соціальних 

підприємств; набувають поширення спільні інвестиційні схеми фінансування 

соціальної економіки з боку приватного та державного секторів); 

 
21 Social Investment for Growth and Cohesion 
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- доступ соціального бізнесу до сектору державних закупівель  шляхом внесення 

до тендерів органами місцевого самоврядування певних соціальних вимог 

(наприклад, частка працевлаштованих  інвалідів або безробітних за поданням 

державних служб зайнятості); 

- створення належної нормативно-правової бази та фіскальних норм з метою 

підвищення ефективності соціального бізнесу (податкове регулювання, 

прозорість діяльності, відкритий доступ до ринку державних закупівель створять 

сприятливе бізнес-середовище, забезпечать довготривалу стійкість соціальних 

підприємств на відміну від короткотривалого ефекту від фіскальної допомоги, 

благодійних та спонсорських грантів, податкових пільг); 

- досконалий менеджмент та стратегія діяльності дозволить залучити партнерів до 

реалізації конкретних проектів, отримати синергетичний ефект співпраці, 

зробити більш прозорим результати моніторингу соціального впливу 

економічних механізмів державної політики стимулювання соціального 

підприємництва [406]. 

За сучасної архітектури міжнародної економічної системи соціальна солідарна 

економіка та соціальне підприємство оцінюється світовим співтовариством загалом 

та країнами ЄС зокрема як інноваційний альтернативний інструмент, шлях 

розвитку, що дозволяє подолати негативні соціальні та екологічні ефекти на шляху 

сталого економічного зростання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

 Висновки до розділу 3 

 

Ключовими індикаторами соціально-економічного розвитку є цілий ряд 

економічних (ВВП, ПІІ, ставки оподаткування, дохідно-видаткова структура 

державного бюджету, зовнішньоторговельний оборот, мінімальний рівень 

заробітної плати та пенсій, рівень багатства і т.д.), соціальних (тривалість життя, 

рівень якості життя) показників та індексів (соціального розвитку, людського 

розвитку, суспільної нерівності, тощо).  

З метою виявлення  економічних та соціальних факторів, які мають 

найсильніший вплив на рівень добробуту населення країни в результаті побудови 

моделі лінійної множинної регресії, серед  найбільш значущих факторів, що 

впливають на такий соціалізовано-економічний показник, як рівень багатства 

кожного окремого індивіду, виявлено два економічні показники – 

зовнішньоторговельний оборот та прямі іноземні інвестиції, а також соціальний 

показник, що характеризує стан трудового потенціалу країни – тривалість життя. 

Найвизначнішим індикатором соціальної спрямованості економічної моделі 

розвитку окремих країн та регіонів є співвідношення державних видатків на 

реалізацію традиційних управлінських функцій (підтримка громадського порядку, 

забезпечення національної безпеки, організація судочинства, тощо) з витратами на 

соціальний захист населення, соціальне страхування та розвиток (освіта, культура, 

охорона здоров’я, соціальний захист, тощо). Примітним є той факт, що в розвинутих 

країнах світу соціальні видатки  значно перевищують видатки на традиційні 

функції, в той час як в країнах, що розвиваються, співвідношення кардинально 

протилежне. 

З врахуванням національної специфіки за соціальністю спрямування 

економічної політики країни можна класифікувати за такими моделями, як шведська 

універсальна модель «народного добробуту», британська універсальна модель, 

корпоративно-консервативна німецька модель, резидентуальна модель розвинутого 

капіталізму.  
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Окрім того, існує ряд режимів добробуту – моделей, що різняться обсягом тих 

чи інших пільг і обґрунтуванням права на їх отримання, фінансуванням і 

організацією: англосаксонська (ліберальна), скандинавська (соціалістична), 

континентально-європейська (корпоративна) та  середземноморська (традиційно-

корпоративна).  

Скандинавська модель, представлена країнами північного європейського 

субрегіону,  характеризується яскраво вираженою соціальною орієнтацією 

економічної системи, реалізацією концепцій «загального добробуту», «соціальної 

відповідальності», «чесного державного управління», інноваційним оновленням  

«технологій добробуту» - технологій, спрямованих на якісне покращення 

вироблених в регіоні та спожитих його громадянами благ, соціальних послуг. 

Практичне впровадження ключових аспектів даних концепцій дозволяє як 

максимізувати економічні показники (рівень доходів населення у вигляді заробітної 

плати та пенсійного забезпечення, рівень багатства країни та в розрахунку на 

кожного індивіда і т.д.), так і соціальні виміри, такі як тривалість життя, індекс 

щастя, індекс якості життя і т.д. 

Основними засобами провадження подібного курсу соціалізації економічних 

процесів є грошово-кредитна та податкова системи з регіональними особливостями 

їх реалізації, що здійснюють основоположний вплив не лише на соціально-

орієнтовані сектори освіти, перекваліфікації, охорони здоров’я, а й на всі інші 

сектори економіки, забезпечуючи належну ефективність їх функціонування, 

продуктивність праці, а також кількість та якість вироблених в їх рамках благ. 
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РОЗДІЛ 4. КОНВЕРГЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СКАНДИНАВСЬКОМУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУБРЕГІОНІ 

4.1. Економічний розвиток як основа конвергентної скандинавської моделі 

добробуту 

 

Країни Скандинавії як європейський субрегіон, відповідно і модель їх соціально-

економічного розвитку знаходяться під впливом тенденцій, суперечностей 

світогосподарського розвитку, його зростаючої асиметричності, невизначеності та 

турбулентності, поєднання і переплетення інтеграційних і дезінтеграційних 

процесів, що, в кінцевому результаті, призводить до неоднорідності і 

нерівномірності темпів економічного зростання і послаблення соціальної складової 

в економічній політиці країн Скандинавського регіону. 

Основні принципи та напрямки соціально-економічної політики країн регіону є 

узгодженими та єдиними. Хоча ресурсна база, як і основні тенденції економічного 

розвитку, мають певні відмінності в окремих країнах. Так, зростання ВВП Данії в 

2% (2017 рік) є найвищим з 2006 року, чому сприяють, в першу чергу, зростання 

внутрішнього споживання та експорту, а також обсяг інвестицій, як внутрішніх, так 

й іноземних. Економіка Фінляндії також знаходиться в фазі швидкого зростання, що 

відбувається переважно внаслідок покращення світового попиту, високої 

конкурентоспроможності товарів внутрішнього виробництва й, відповідно, 

зростання обсягів експорту. Натомість внутрішній ринок Фінляндії 

характеризується зменшенням попиту, гальмуванням темпів будівництва житла і 

скороченням на даному фоні обсягів інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних. 

Економіка Швеції відзначається швидкими темпами скорочення рівня безробіття, 

високим рівнем зайнятості та ростом ВВП в 3,1% (2017 рік). Активно продовжує 

реалізовуватись шляхом цілеспрямованої державної соціально-економічної  

політики концепція «загального добробуту», чому сприяє також суттєве збільшення 

обсягів внутрішніх інвестицій. Циклічний спад економіки Норвегії, що почався в 

2014 році через падіння цін на нафту, завершився завдяки цілеспрямованій 
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фіскальній політиці уряду, зниження процентних ставок, зростання 

конкурентоздатності, обсягів виробництва та скороченню безробіття. Зростання 

обсягів експорту продукції, виробленої в Норвегії, одночасно зі збільшення 

іноземних інвестицій, виступають стимулюючими факторами економічного росту. 

Найбільші в регіоні темпи росту ВВП спостерігаються в Ісландії (7% в 2016 і 5,6% в 

2017 році), що пов’язано не стільки зі зростанням експорту, як і зі збільшенням 

рівня внутрішньої купівельної спроможності внаслідок високих темпів зростання 

заробітної плати та низьких темпів інфляції. Проблемними явищами залишається 

надмірно висока питома вага туристичної сфери в структурі експорту, скорочення 

інвестицій (хоча й відзначається їх зростання в сферу будівництва житла), велика 

кількість залучених іноземних трудових ресурсів до національного ринку праці [160, 

267].  

Світова система торгівлі, її регуляторні інститути безпосередньо впливають на 

країни Скандинавського регіону як на відкриті, розвинуті, експортно-орієнтовані та 

глибоко інтегровані у глобальні мережі доданої вартості країни. Спільними 

характерними рисами зовнішньої торгівлі Скандинавських країн є переважання 

експорту товарів над експортом послуг (окрім Ісландії) та концентрація експорту на 

окремих галузях або продуктах. Зокрема, експорт Норвегії переважно включає 

нафту, Фінляндії – паперову галузь, Ісландії – туризм, Швеція і Данія – мають 

диверсифікований експортний профіль, де переважають продукти з високою 

доданою вартістю.   

Транскордонний характер інвестицій, властивий країнам даного регіону, 

сприятливо впливає на підвищення конкурентоздатності та розширення 

асортименту експортних товарів, дозволяючи широко застосовувати новітні, більш 

ефективні технології у виробництві. Це сприяє не лише розширенню великих 

експортно-орієнтованих виробничих потужностей, а й розвитку малого та 

середнього бізнесу, яким також відкрито доступ до нововведень, та більш якісному 

задоволенню внутрішнього споживчого попиту цих країн. 

Характерною рисою моделі країн Скандинавського регіону стала консолідація 

фіскальної політики урядів цих країн. Фіскальна політика Данії стає все більш 
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жорсткою, що має допомогти, за стратегією уряду, знизити ризик перегріву 

економіки. Зокрема, передбачається скорочення темпів зростання суспільного 

споживання, подальша консолідація та реформування фіскальної політики. 

Збільшення пропозиції робочої сили та вивільнення нових ресурсів дозволяє 

залучити додаткові засоби в високо пріоритетні галузі без посилання податкового 

тиску. Удосконалюється система фінансів й у Фінляндії, чому сприяє зростання 

доходної частини бюджету одночасно зі зменшенням відрахувань на допомогу по 

безробіттю (в зв’язку зі зниженням рівня безробіття в країні). Однак відчутними 

залишаються існуючі у Фінляндії негативні риси державної системи управління 

фінансами, такі як старіння населення, що призводить до скорочення надходжень у 

вигляді сплачених податків та збільшення видатків на компенсацію медичних 

послуг та  гарантованої виплату пенсійного забезпечення громадянам. Наразі 

загальна вага видатків все ще перевищує надходження. Основною статтею видатків 

Швеції залишаються біженці, однак позитивне сальдо фінансування державного 

сектору складає все ще 1% від ВВП. Норвегія після кризи 2014-2016 рр. 

дотримується нейтральної позиції фіскальної політики. Стабільною залишається 

частка доходів від продажу нафти на рівні 2,9% капіталу Державного пенсійного 

фонду. Ісландія демонструє скорочення загального рівня державного боргу, 

профіцит бюджету, реалізацію альтернативних офшорним методів залучення 

іноземних інвестицій та приток іноземної валюти в країну [160, 264]. 

Основними показниками економічного розвитку залишаються приріст ВВП, 

темпи інфляції та рівень безробіття, зафіксовані в окремій країні. Економічна 

ситуація є одночасно наслідком реалізовуваної державної соціально-економічної 

політики, а також визначальним фактором визначення подальшого напрямку її 

формування та розвитку. 

Данія. Економіка Данії, починаючи з 2016 року, демонструє сталі  стрімкі 

темпи розвитку (в середньому 0,75% щоквартально). Зростання ВВП становить 2% у 

2017 та 1,8% у 2018 роках [303]. 

Зростання спостерігається одночасно в декількох напрямках – приватного 

споживання (що є ключовим чинником економічного зростання Данії), експорту 
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(паралельно зі зростанням світової торгівлі, підвищенням попиту на товари 

національного виробництва), обсягів інвестицій та продуктивності їх освоєння. 

Приватне споживання як чинник економічного розвитку є інтегрованим показником, 

що тісно взаємопов’язаний з такими соціально важливими економічними аспектами, 

як зростання доходів населення, зайнятості, рівня та якості життя, загального 

матеріального добробуту, рівня реальної заробітної плати (на фоні помірного 

підвищення цін), виплат по соціальному страхуванню, індексом щастя, тощо. 

Наразі, внаслідок вищезазначених позитивних тенденцій економіка Данії 

стабілізувала сьогоднішній цикл економічного розвитку. Позитивною тенденцією 

протягом декількох останніх років стало активне працевлаштування (лише у 2017 – 

50 тис.чол.). Досягнення такого високого рівня зайнятості обґрунтовано реалізацією 

реформи соціальної сфери (з 2006 року) та пенсійною реформою щодо скорочення 

пенсійного віку (з 2011 року). Темпи скорочення рівня безробіття свідчать про 

очікуване виникнення дефіциту на ринку праці.  Даний дефіцит вже зараз 

компенсується притоком іноземної робочої сили (у 2014-2018 офіційно 

працевлаштовано в Данії 65 тис. іноземних громадян, їх загальна чисельність станом 

на 1.01.2018 рік досягла 240 тис чоловік) [303]. Переважна кількість іноземної 

робочої сили задіяна в сфері обслуговування, послуг, готельному та ресторанному 

бізнесі, сільському господарстві, будівельному секторі). Однак в окремих сферах, 

зокрема будівництві, темпи росту якого надзвичайно високі, дефіцит робочої сили 

залишається досить актуальною проблемою. За оцінками експертів галузі вже в 

найближчому часі це може мати значні негативні наслідки: через недостатню 

пропозицію робочої сили вітчизняним компаніям доведеться скорочувати обсяги 

своєї діяльності, що негативно позначиться на загальних показниках надходження 

інвестицій та економічного зростання загалом. Окрім того, подібна ситуація на 

ринку праці може в довгостроковій перспективі призвести до послаблення 

зростання економіки, зниження рівня виробництва, підвищення цін та одночасного 

зростання рівня заробітної плати в умовах недостатньої пропозиції робочої сили, в 

результаті чого підвищується ймовірність перегріву ринку праці, що вже траплялось 

в Данії в 2006-2007 роках. 
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З метою зниження ризику перегріву урядом країни проводиться цілеспрямована 

фіскальна політика, що має на меті, в першу чергу, зростання суспільного 

споживання, розширення пропозиції робочої сили, зменшення податкового тиску, 

розвиток пріоритетних високотехнологічних галузей економіки, а також підтримку 

збалансованого економічного зростання загалом.  

Сучасна фіскальна політика спрямована на скорочення тиску на державний 

бюджет, що був надмірним в кризовий період, та збільшення ступеня лібералізації. 

В 2018 році структурний баланс бюджету оцінюється на рівні -0,3% ВВП, одночасно 

передбачається зростання розриву до максимально допустимого структурного 

дефіциту бюджету. Подібні цілі фіскальної політики повністю відповідають 

задекларованому в Державній програмі «Зростання та процвітання – 2015» курсу на 

циклічне зростання економіки. Серед основних цілей, передбачених Програмою, є 

структурний дефіцит бюджету в 2020 році на рівні 0,1% ВВП, а в 2025р. – 

досягнення структурного балансу [240].  

В 2018 році спостерігалося зростання публічного споживання на рівні 0,5%, 

базовий реальний приріст 0,3%; фіскальний дефіцит становив 1,2% ВВП. Дефіцит 

бюджету в основному формується внаслідок зростання відрахувань на соціальну 

сферу, реалізацію програм соціального захисту населення, а також через нестабільне 

надходження виплат до пенсійного фонду. 

Даний дисбаланс має бути вирівняний шляхом нормалізації занижених в 

кризовий період ставок оподаткування і, відповідно, зростанням обсягів надходжень 

до бюджету та цільових позабюджетних фондів.  

Навіть за умови виплати відшкодувань в рамках реалізації програми 

дострокового виходу на пенсію (в 2018 році обсяги виплат оцінюються на рівні 

0,25% ВВП) завдяки сталим показникам економічного зростання Данії досить 

перспективним є зниження дефіциту бюджету країни й доведення його до 

очікуваного стану рівноваги в найближчі роки. 
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Таблиця 4.1. 

Ключові показники економіки Данії22 

 

 2016 

(млрд.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Приватне споживання 981 0,5 1,9 2,1 2,4 2,4 

Суспільне споживання 525 1,2 0,6 0,4 0,8 0,5 

Фіксовані інвестиції в бізнес 246 0,1 4,1 4,4 3,0 4,3 

Фондовий ринок (у 

відсотках від ВВП) 

2,6 0,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 

Загальний внутрішній попит 1926 1,5 1,3 2,1 1,8 2,2 

Експорт 1102 3,6 1,8 2,5 3,8 2,9 

Загальний попит 3028 2,3 1,5 2,3 2,5 2,5 

Імпорт 963 3,6 1,3 3,5 3,7 3,8 

ВВП 2065 1,7 1,6 1,7 2,0 1,8 

Зайнятість (1000 осіб)  2794 2829 2877 2921 2946 

Валове безробіття (%)  4,6 4,2 3,8 3,8 3,7 

Індекс споживчих цін (%)  0,6 0,5 0,3 1,1 1,5 

Погодинна заробітна плата 

(%) 

 1,2 1,9 2,3 2,5 2,8 

Ефективний обмінний курс 

(1980 = 100) 

 10,3 99,1 100,8 102,0 102,9 

Умови торгівлі (товари)  1,0 1,7 3,1 -0,1 0,4 

Поточний рахунок (% ВВП)  8,9 9,2 7,9 8,2 7,9 

3-місячна процентна ставка 

на грошовому ринку (%) 

 0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 

 

Державний борг Данії становить 7% ВВП, що є дуже позитивним показником. 

Спостерігається подальша реалізація державної програми скорочення податкового 

навантаження на бізнес та суспільство, а також ряду ініціатив, спрямованих на 

спрощення ведення бізнесу в Данії. Це дозволить ще більше покращити 

інвестиційний клімат та підвищити підприємницьку активність, що є запорукою 

подальшого соціально-економічного розвитку країни [304]. 

Окрім бюджетних ініціатив уряд Данії представив програму скорочення 

податків (Job Reform Job II) та ряд ініціатив, спрямованих на полегшення ведення 

бізнесу та сприяння підприємництву в країні. Це, поряд з існуючим планом дії в 

рамках поточної реформи, забезпечує сталий економічний підйом країни.  

Фінляндія. У 2016-2018 років темпи росту економіки Фінляндії залишаються 

стало на високому рівні. Рушіями економічного зростання виступає активізація 

 
22 Джерело даних: Департамент статистики та Міністерство фінансів Данії 
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попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Навіть за умови 

незначного сповільнення темпів зростання приватного споживання та 

інвестиційного попиту, ріст експорту залишається значним. Попит на внутрішньому 

ринку дещо знизився, скоротились інвестиції в будівництво житла, однак обсяги 

реалізації інших інвестиційних проектів є досить значними. 

Зовнішня торгівля Фінляндії постійно зростає. Це пожвавлення зумовлено, 

головним чином, відновленням попит на експортних ринках таких традиційних 

товарів, як папір, обладнання,  промислові товари та хімія. У 2017-2018 роках темпи 

зростання обсягів експорту Фінляндії навіть перевищили темпи зростання світової 

торгівлі. Подібними залишаються прогнози й на 2019 рік. Попит на імпортні товари 

також збільшується, зокрема в таких секторах, як оптова та роздрібна торгівля. 

Однак, перевищення темпів зростання експорту над імпортом не забезпечує 

профіциту торговельного балансу, що пояснюється значним приростом цін на 

імпортні товари. 

Зростання обсягів торгівлі зумовлено сталим високим рівнем зайнятості, 

підвищенням рівня заробітку та купівельної спроможності населення. Навіть за 

умови зниження рівня безробіття рівень соціального захисту продовжує зростати. 

Пенсійне забезпечення, що становить більше половини поточних соціальних 

трансфертів, продовжує зростати, так само, як і обсяги адресної допомоги слабо 

захищеним верствам населення. 

Негативною рисою, наразі, є прискорення темпів інфляції, що уповільнює 

зростання реального приватного споживання. Частково попит на засоби споживання 

компенсується доступністю кредитів за умови низьких відсоткових ставок. 

Внутрішній борг населення по кредитам запозичення стало зростає [160]. 

Інвестиційні проекти й надалі активно реалізуються. Однак акцент зміщується з 

будівництва житла (який, тим не менш, знаходиться на піку розвитку) на 

виготовлення промислового обладнання та НДДКР. Цьому сприяє висока 

інвестиційна привабливість даних сфер, легкий доступ до кредитів, низька реальна 

відсоткова  ставка, сприятливі прогнози розвитку даних галузей економіки, їх 

пріоритетність в системі державної регуляторної політики, тощо. Відповідно до 
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прогнозів очікуваний середньорічний приріст обсягів інвестицій на рівні 4,5% 

призведе до зростання ВВП в середньому на 1% щорічно. 

Зростання темпів використання промислових потужностей, зокрема в 

металургійній та лісовій промисловості, потребує їх розширення, а, отже, й 

передбачає зростання обсягів інвестицій. Запуск великих інвестиційних проектів 

підвищує попит на використання машин та обладнання, що активізує розширення 

наукових досліджень та розробок в цій сфері. НДДКР визнано стратегічним 

пріоритетом в державній політиці держави.  

Відбувається поступова стабілізація національного ринку праці. Зокрема, рівень 

безробіття залишається на рівні 8,7% (2018 рік), а економічна активність сприяє 

збільшення вакансій (40 тис. посад, 2018р.). Активізації даних процесів сприяє 

реалізація ряду заходів, спрямованих на скорочення прихованого безробіття та 

зростання кількості економічно активних трудових ресурсів за рахунок залучення до 

ринку праці окремих верств населення, що раніше користувались адресною 

допомогою та соціальним захистом. Досить високий рівень зайнятості 

підтримується й зростанням заробітної плати.  

Приплив робочої сили з зовнішніх джерел є незначним за обсягами і суттєво не 

впливає на кон’юнктуру внутрішнього ринку праці, обсяг прихованого безробіття й 

досі залишається значним і становить майже 400 тис. чоловік (2018 рік).  

Невизначена ситуація на ринку праці, поява дефіциту працівників окремих 

професійних груп й факт існування значних обсягів прихованого безробіття 

пояснюється стриманням росту доходів працівників, зумовленого укладеним в 

рамках концепції соціального партнерства у 2017 році Пакту 

конкурентоспроможності (Competitiveness pact).  Постійні переговори з приводу 

рівня заробітної плати й в 2019 роках передбачають помірне її зростання й 

збереження поточного рівня безробіття [303]. 

Зростання інфляції (на рівні 0,9% - 2017, 1,5% - 2018) та цін (на всі групи 

товарів, послуг, а також нафту) несприятливо впливає на темпи подальшого 

економічного розвитку.  



226 

 

З огляду на ключові показники економічного розвитку у середньостроковій 

перспективі на 2020-2021 роки прогнозуються помірні темпи економічного 

зростання на рівні до 1%. Дане зростання спостерігатиметься на фоні скорочення 

працездатного віку населення, збереженні відносно високого рівня структурного 

безробіття, помірного зростання продуктивності, переорієнтації економіки на сферу 

послуг, незначного зниження обсягу інвестицій, зростання рівня заробітної плати та 

купівельної спроможності населення, сповільненим зростанням експорту. 

Система державних фінансів посилюється зниженням тиску відрахувань на 

безробітних (у зв’язку зі зниженням їх кількості) та збільшенням податкових 

надходжень. Однак тиск на державний бюджет посилюється через забезпечення 

широкої державної системи соціального захисту, що передбачає зростання обсягів 

відрахувань на пенсії, компенсацій по догляду і т.п. в умовах старіння населення. 

Очевидним є дефіцит державного бюджету, хоча його показники й тяжіють до 

зниження відносно попередніх звітних періодів. Постійне зростання 

загальнодержавного боргу (протягом 2008-2016 рр.) наразі уповільнюється (2017-

2019 рр.). Подібні тенденції дисбалансу між витратами та доходами 

прослідковуються й в бюджетах місцевого самоврядування й, за сучасних умов, 

зберігатимуться й надалі [304].   

Податковий коефіцієнт, тобто співвідношення податків та податкових платежів 

до ВВП, знижується з причин, включених до Пакту конкурентоспроможності. До 

того ж, більшість податкових баз зростає повільніше, ніж ВВП, що підтримує дану 

тенденцію. В зв’язку з цим, фіскальна політика на рівні загально державного 

управління, починаючи з 2017 року, носить експансійний характер. Скорочення 

податкового тиску призвело до зниження податків на 1,2 млрд.євро в 2017 році 

(податковий коефіцієнт впав до рівня 44% ). Така ж тенденція (започаткована 

внаслідок скорочення бюджетних витрат) продовжуватиметься і в найближчі роки. 

Збалансування доходно-видаткової структури державного бюджету й провадження 

на цій основі зваженої фіскальної політики провадиться у відповідності до визнаної 

ЄС методології. Внаслідок подібної політики структурний дефіцит державного 
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бюджету в 2019 році очікується на рівні 1% ВВП, що дозволить набути їй 

нейтрального характеру.  

Реальні показники загально державного боргу збільшуються (за 2017 рік на 2,7 

млрд.євро), що, наразі, значно перевищує контрольний показник в 60%. Однак ріст 

ВВП на 2,9% сповільнює номінальне зростання боргу на 1,8 п.п [240].  

Зміцнення економіки та досягнення сталих темпів економічного зростання 

передбачено забезпечити стабілізацією ситуації на ринку праці, збільшенням 

доходів громадян, робочої мобільності, реформування системи забезпечення 

безробіття на фоні стабілізації (недопущення зростання) ставок податку на 

прибуток. Пакт конкурентоспроможності, у свою чергу, покликаний покращити 

конкурентоспроможність фінських підприємств та підвищити попит на працю на 

внутрішньому ринку. 

Таблиця 4.2. 

Ключові показники економіки Фінляндії23 

 

 2016 

(млрд 

євро) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП 198,6 -0,6 0,0 1,9 2,9 2,1 1,8 

Імпорт 79 -1,3 3,2 4,4 2,9 2,6 3,1 

Загальна пропозиція 294 -0,8 0,9 2,6 2,9 2,2 2,2 

Експорт 76 -2,7 0,8 1,3 4,7 3,7 4,1 

Приватне споживання 119 0,8 1,7 1,8 2,4 1,4 1,2 

Суспільне споживання 52 -0,5 0,0 1,2 -0,3 0,8 0,4 

Приватні інвестиції 38 -3,4 2,2 7,9 5,5 4,0 4,1 

Державні інвестиції 9 0,9 -5,2 3,9 1,0 2,1 0,9 

Рівень зайнятості  68,3 68,1 68,7 69,4 70,1 70,5 

Рівень безробіття  8,7 9,4 8,8 8,6 8,1 7,8 

Податковий коефіцієнт  43,9 44,0 44,1 43,2 42,2 41,8 
 

 

Ісландія. Економіка Ісландії демонструє найвищі в ОЕСР темпи росту (7,4% в 

2016р., 6% в 2017р.); показник інфляції  на рівні 2,5% залишається сталим (протягом 

2013-2017 рр.) і є нижче цільового показника Центрального банку. Країна має 

профіцит балансу (8% ВВП в 2017 р.), займає стійку міжнародну інвестиційну 

позицію (ріст інвестицій становить у 2016 р. 17% і 2017 р. 23%) [304].  

 
23 Джерело даних : Департамент статистики та Міністерство фінансів Фінляндії 
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Інвестиції в бізнес є основним рушієм економічного розвитку (в середньому 25% 

щороку 2016-2018 рр.). Особливо помітним зростання є в сферах туризму та 

транспорту. Перспективною для інвестицій залишається сфера будівництва житла, 

де попит значно перевищує пропозицію.  Зростанню попиту сприяють збільшення 

доходів населення, туристичний бум, приплив іноземних працівників, тощо. В 

результаті, значно зросли ціни на житло (більше 20% у 2017 році), а зростання 

пропозиції все ще досить повільне. 

Основним джерелом економічного зростання є інтенсивний розвиток 

туристичної галузі. З 2010 року кількість іноземних туристів щороку зростає (40% у 

2016 р., 30% у 2017р.). Зростання чисельності туристів посилило економіку, значно 

послабило наслідки фінансової кризи, сприяло створенню робочих місць, припливу 

іноземної валюти, збільшенню податкових надходжень до бюджету, що дозволило 

більш ефективно реалізовувати широкий спектр програм соціально-економічного 

характеру, значно підвищуючи загальний рівень добробуту населення країни. 

Проте за нинішніх темпів туристичної експансії країни очевидними є й 

негативні наслідки, пов’язані, зокрема, зі сферою охорони навколишнього 

середовища та погіршенням загальної інфраструктури. 

Гнучкий ринок праці Ісландії дозволяє легко інтегрувати іноземну робочу силу 

та адаптувати стратегії управління персоналом вітчизняних компаній до нагальних 

економічних реалей. Це здійснює сприятливий впив на загальну соціально-

економічну ситуацію в країні, дозволяє ефективно перерозподіляти міграційні 

потоки та регулювати рівень зайнятості. 

Наразі, національний ринок праці Ісландії характеризується дуже низьким 

рівнем безробіття, високим коефіцієнтом насичення та  збалансованістю (дефіцит 

робочої сили компенсується притоком іноземних працівників, стримуючи тим 

самим перегрів економіки, за умови якого вітчизняні підприємства змушені були б 

надмірно підвищувати рівень заробітної плати). 

Однак, навіть за умови притоку іноземних працівників, рівень заробітної плати 

значно зростає. Завдяки сприятливій ринковій кон’юнктурі, суттєвому 

подорожчанню національної валюти навіть за цих умов рівень інфляції залишається 
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помірно низьким. Купівельна спроможність приватних господарств зростає, що 

формує додаткові конкурентні переваги вітчизняних підприємств та знижує рівень 

їх заборгованості, що виник в кризові роки. 

Економіка країни відновлює докризові показники. Наразі частка приватного 

сектора становить близько 160% ВВП, активи комерційних банків перевищують 

ВВП в 1,3 рази. Загалом, стійка банківська система є сприятливим фактором 

економічного розвитку країни, а висока ліквідність капіталу, низькі процентні 

ставки та надійність позичальників виступають певного роду гарантіями в разі 

виникнення кризових явищ. Однак, за значних темпів економічного зростання існує 

ймовірність перегріву економіки.  

Профіцит бюджету у 2017 році становив 1,1% ВВП (відповідно до Стратегічного 

плану 2017-2022 рр. передбачає профіцит в 1-1,6% ВВП).  Швидко скорочується 

співвідношення державного боргу по відношенню до ВВП (передбачається, що 

сумарний борг знизиться з 50% ВВП (2016 р.) до приблизно 35% (2019 р.)) [304].  

Таблиця 4.3. 

Ключові показники економіки Ісландії24 

 

 2016 2017 2018 2019 

Приватне споживання 6,9 6,9 5,2 3,4 

Суспільне споживання 1,5 1,8 1,3 1,2 

Валовий капітал 22,7 9,8 4,0 2,7 

Експорт товарів та послуг 11,1 8,4 4,1 3,4 

Імпорт товарів та послуг 14,7 9,6 5,8 3,3 

ВВП (по відношенню до 

попереднього року) 

7,4 6,0 3,3 2,8 

Інфляція споживчих цін 1,7 1,9 2,7 2,9 

Рівень безробіття 3,0 2,6 2,9 3,4 

Поточний баланс (% від ВВП) 8,0 5,8 5,0 5,3 
 

Відповідно до рекомендацій МВФ уряд Ісландії реалізує програми, спрямовані 

на спрощення податкової системи, зниження граничних податкових ставок та 

підвищення стимулювання до праці. Наразі, поетапно знижується й ставка ПДВ 

(2018 р. з 24% до 22,5%), скасовано ряд інших податків. Паралельно з 2015 року 

реалізовується комплексна стратегія лібералізації ринку капіталу, що передбачає: 

 
24 Джерело даних: Департамент статистики та Міністерство фінансів та економіки Ісландії 
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закриття неліквідних банківських установ, обмеження виводу капіталу за кордон 

через офшорні юрисдикції, обмежений контроль за рухом капіталу, тощо. 

Центральний банк запровадив захід з управління потоком капіталу (CFM) у 2016 

році. CFM призначений для зменшення ризику, який може супроводжувати 

надмірний приплив капіталу та сприяння макроекономічній та фінансовій 

стабільності. В рамках даної концепції  запроваджено цілий ряд фінансових 

інструментів, зокрема пільгові ставки оподаткування, тощо як активного 

інструменту довгострокової політики, що б доповнювало традиційну 

макроекономічну політику уряду. 

Як і інші скандинавські країни, Ісландія залежить від міжнародної торгівлі. 

Основними торговельними партнерами, наразі, виступають США та Великобританія 

(наразі працює робоча група «Бізнес як завжди» задля пом’якшення наслідків Brexit 

в сфері зовнішньої торгівлі), хоча агреговані країни є найбільшими за параметрами 

валової й доданої вартості.  

Норвегія. Економіка Норвегії характеризується низькими темпами зростання 

доходів населення, помірними темпами зниження рівня безробіття, а також ростом 

обсягів національного виробництва, поліпшенням конкурентоспроможності 

продукції, зниженням процентних ставок, покращенням інвестиційного клімату та 

ростом обсягів інвестицій, експансійною фіскальною політикою. Покращується 

ситуація на ринку праці, що пояснюється зростанням експорту з країни та 

тенденціями економічного росту загалом.  

Економічна політика уряду сприяє загальним тенденціям зростання економіки 

Норвегії. Зокрема, процентна ставка досягла свого історичного мінімуму та 

становить, наразі, 0,5%; фіскальна політика реалізується сукупністю дієвих цільових 

заходів; національна валюта суттєво зміцнила свої позиції на фоні зниження цін на 

нафту.  

Зниження рівня заробітної плати також сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності товарів вітчизняного виробництва й, відповідно, 

зростанню експорту.  Навіть за таких умов витрати на оплату праці в Норвегії 

залишаються значно вищими за середні показники серед основних торговельних 
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партнерів Норвегії. Поступово зростають обсяги споживання на внутрішньому 

ринку. 

Очікується, що загальний попит населення на товари та послуги зростатиме й 

надалі. Попит на ринку житла сприяє зростанню обсягів інвестицій в дану сферу 

будівництва. Однак, наразі пропозиція на ринку житла суттєво перевищує попит, 

ціни залишаються досить високими. 

Ринок праці дедалі розвивається. Формується його сприятлива кон’юнктура. 

Рівень безробіття поступово знижується й становить, наразі, 2,6%. (у 2017 р. 4,7%). 

Помірне зростання заробітної плати сприяє зниження інфляції; знижується інфляція 

споживчих цін, хоча їх помірне зростання відбувається й надалі. Темпи зростання 

ВВП становлять в середньому 2,5-2,6% щороку (2016-2018 рр.) [240].  

Таблиця 4.4. 

Ключові показники економіки Норвегії25 

 

 2016 2017 2018 2019 

Приватне споживання 2,5 2,3 3,2 3,2 

Суспільне споживання 2,1 1,7 2,2 - 

Інвестиції (суспільний сектор) 5,9 5,4 2,5 - 

Інвестиції (нафтова галузь та 

трубопровідне транспортування) 

16,9 6,5 2,2 7,7 

Попит 2,6 3,1 2,5 2,4 

Експорт  1,8 1,1 0,9 1,9 

Імпорт  2,3 3,2 3,3 3,6 

ВВП  1,1 1,9 1,5 1,9 

Рівень зайнятості 0,3 0,7 1,1 1,1 

Рівень безробіття (фактичний) 4,7 4,3 4,0 3,8 

Заробітна плата 1,7 2,4 3,0 3,0 

Індекс споживчих цін 3,6 1,9 1,6 1,7 

Ціни на нафту (норв крон за барель) 379 438 438 441 
 

Світова тенденція високих темпів кредитування поширюється й на Норвегію. 

Негативною тенденцією є високе боргове навантаження великої кількості приватних 

домогосподарств. За мови підвищення, навіть незначного, процентних ставок, 

споживчий попит значно скоротиться за необхідності покриття боргових 

зобов’язань. Це суттєво загальмує економічне зростання країни.  

 
25 Джерело даних: Департамент статистики та Міністерство фінансів, Адміністрація з питань праці та добробуту Норвегії 
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Норвезька фіскальна політика повністю базується на рівні надходжень від 

нафтової діяльності й залежить від коливань цін на нафту та газ. Прибутки від 

нафтової діяльності, реінвестовані через Державний пенсійний фонд Global, 

повністю покривають дефіцит не нафтової частини бюджету. Очікувана реальна 

норма прибутку Державного пенсійного фонду зменшена з 4 до 3% у 2018 році. 

Переважна частка бюджетних відрахувань спрямована на стабілізацію економічної 

активності, досягнення високого рівня використання ресурсів та низького рівня 

безробіття [160].  

Податкова політика має сприятливий характер. Зокрема, загальна ставка податку 

для підприємств та працівників поступово скорочена з 28 до 24%, в перспективі 

очікується зниження до 23%.  Загальний фінансовий баланс уряду оцінюється в 

133,0 млрд. норвезьких крон, що дорівнює 3,9% ВВП. Загалом, останні десятиліття 

стали золотим періодом для норвезької економіки та розвитку національного 

підприємництва. 

Швеція. Рівень активності економіки Швеції високий як в державному, так і 

приватному секторах. Відповідно, постійно високим залишається попит на ринку 

праці. Стале зростання ВВП щонайменше на рівні 3,0% дозволяє уряду й надалі 

розширювати програми соціального забезпечення.  

Поточні показники інвестування залишаються на високому рівні. 

Спостерігається зростання в сфері споживання, зокрема роздрібної торгівлі, 

будівництва, зокрема житла, зростання капіталу, тощо. Низькі відсоткові ставки, 

високий рівень економії та заощаджень, зростання споживчого попиту, позитивні 

тенденції на ринку праці свідчать про позитивні перспективи економічного розвитку 

в майбутньому.  

Зростання споживання на рівні 2,5-3% спостерігається з 2016 року як в 

приватному, так і державному секторах. Дані позитивні тенденції економічного 

розвитку сприятливо впливають на ефективне вирішення соціальних проблем, 

зокрема в сфері надання комунальних послуг [303]. Ефективна соціально-

економічна політика особливо актуальна в умовах ускладненої демографічної 
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ситуації в країні, коли частка людей пенсійного віку та дітей в загальній структурі 

населення країни є надзвичайно великою. 

Додаткові надходження до бюджету, отримані в результаті зростання 

підприємницької активності, виробництва, експорту та, відповідно, обсягів 

сплачених до бюджету податкових відрахувань, дозволяють вже в 2018-2019 рр. 

реалізувати додаткові проекти в сфері охорони здоров’я, освіти, догляду, охорони 

порядку, оборони, а також спрямувати відрахування на регулювання міграційних 

процесів та вирішення проблем, що виникають в даній сфері.  

Значною є частка інвестицій в ВВП, зокрема значними є обсяги інвестицій в 

сфері будівництва житла, що є надзвичайно актуальним через зростання попиту на 

житло в умовах сталого збільшення чисельності населення країни. Інвестиції в 

сферу промисловості здійснюються, хоча темпи зростання їх обсягів є досить 

помірними. Державні інвестиції спрямовані, в першу чергу, на відновлення 

застарілої інфраструктури та будівництво.  

Експорт зростає повільно, особливо експорт послуг, що пояснюється 

тимчасовим падінням в сфері туризму. Однак прогнозуються позитивні зміни даних 

тенденцій. Загалом, поряд з незначним зростанням імпорту, сальдо торговельного 

балансу залишається позитивним. 

Суттєво зменшився рівень безробіття. Особливо ця позитивна тенденція 

відчутна серед молоді (населення у віці 15-24 роки). Попит на працю залишається 

стало високим, до того ж, активно створюються нові робочі місця в умовах розвитку 

виробничих потужностей.  

Центральний банк проводить екпансіоністську монетарну політику, спрямовану 

на стимулювання споживчого попиту та зниження рівня інфляції. Riksbank  також 

реалізує комплексну програму купівлі державних облігацій. Цілеспрямована 

підтримка ставки репо сповільнює її зростання. Стійке зростання економіки Швеції 

сприяє зростанню інвестицій та збільшує доходність державних облігацій. 
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Таблиця 4.5. 

Ключові показники економіки Швеції26 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Приватне споживання 2,1 3,1 2,1 2,4 2,5 

Суспільне споживання 1,5 2,4 3,4 0,7 1,4 

Виробництво в  

приватному секторі 

1,5 3,3 1,7 2,0 1,8 

Експорт  5,3 5,7 3,3 2,9 3,9 

Імпорт  6,3 5,2 3,4 2,6 3,5 

ВВП  2,6 4,5 3,3 3,1 2,5 

Рівень зайнятості 1,4 1,4 1,5 2,3 1,2 

Рівень безробіття  7,9 7,4 6,9 6,6 5,9 

Заробітна плата -0,2 0,0 1,0 1,6 1,7 

Сукупний борг  43,9 41,6 38,6 36,5 
 

Загальний дефіцит державного бюджету постійно скорочується (на 2,5% від 

ВВП між 2015 і 2017 роками), досягаючи надлишку 0,9% ВВП у 2017 році [267].  

В короткостроковій перспективі на фіскальну політику уряду Швеції впливають 

міграційні процеси, що потребують значних відрахувань з бюджету на їх вирішення. 

Однак, на фоні загальних позитивних тенденцій фіскальна політика уряду значною 

мірою враховує програми соціально-економічного спрямування.  

Загалом, економіка країн Скандинавського регіону демонструє позитивні 

тенденції розвитку, зниження рівня безробіття, збільшення доходів громадян та 

зростання споживчого попиту, посилення позицій національних підприємств в сфері 

виробництва, експорту, інвестицій, реалізація широкого спектру соціально-

економічних програм розвитку [160].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Джерело даних: Департамент статистики та Міністерство фінансів Швеції 
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4.2. Особливості соціально-орієнтованої моделі розвитку економіки країн 

Скандинавського субрегіону 

 

Передумови формування моделі загального добробуту Скандинавського регіону 

виникли в 1930-х рр., а встановлення її основ відбувалось переважно в 1950-70-х рр. 

в результаті комплексного реформування організації системи виробництва й 

державного управління, розвитку регіональної інтеграції, а також суспільного 

світогляду загалом. 

Скандинавська модель ринкового господарства характеризується всебічною 

роллю держави (в рамках самого регіону ступінь залучення держави до ринкових 

процесів також відрізняється), специфічною державною економічною політикою з 

усталеними методами макроекономічного регулювання, значною часткою 

державного сектору економіки (принаймні в стратегічно важливих та соціально 

вразливих секторах), соціальну орієнтацію державної політики через систему 

захисту та дотацій, досить обтяжливою системою податкових платежів. Важливою 

характерною рисою даної моделі є ідея створення системного суспільного блага як 

ключової цілі промислового виробництва та державного регулювання.  

В рамках ЄС паралельно реалізуються такі економічні моделі, як корпоративна, 

ліберальна, соціал-демократична з різними варіаціями поєднання базових елементів 

економічної політики [144] (п.3.1). Модель соціально-орієнтованої держави 

(соціальної економіки) властива Німеччині, Нідерландам (впливова система 

місцевого самоуправління), а особливо країнам Північної Європи (Скандинавський 

регіон – Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія, Ісландія). Так звана Скандинавська 

модель господарювання відрізняється від загальноєвропейської теоретичними 

основами (концепція загального добробуту як основного блага), економічною 

політикою та практичними діями в соціально-економічній сфері (поєднання 

універсальної системи соціального захисту та оподаткування), корпоративною 

соціальною відповідальністю бізнесу, протекціоністськими заходами держави, 

особливо в сфері соціальної спрямованості. 
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Дана модель має ряд теоретичних обґрунтувань, що окреслило методологічні 

засади її втілення. Зокрема, вагомий вплив на неї здійснила кейнсіанська теорія 

активного впливу держави на сукупний суспільний попит (споживчий та 

інвестиційний), висунута в 1928 році П.А.Ханссоном концепція «Швеція – дім для 

народу», що, втілюючи ідеали тогочасної аграрної стадії розвитку країни, стала 

основою шведського національного варіанту держави загального добробуту. 

Держава бере на себе важливі функції контролю та сприяння, забезпечуючи свободу 

підприємницької діяльності підвищуючи рівень життя всіх членів суспільства, 

надаючи соціальний захист та підтримку окремим категоріям населення за умови 

підтримки розвитку освіти, підготовки конкурентоздатної висококваліфікованої 

робочої сили та розвитку науково-технічної бази.  

З 1930-х років урядом Швеції проводились політичні реформи на основі ідеї 

раціональної організації централізованої економіки, соціальної інженерії та 

соціального планування,  в 1940-50-х рр. була сформована національна доктрина 

«функціональної соціалізації», що, наразі, лежить в основі державної політики 

урядів всіх країн даного регіону [157]. Згідно вказаних концепцій держава отримує 

право та можливість здійснювати контроль над перерозподілом доходів та 

прибутків, використанням робочої сили та капіталу в рамках всього суспільства, 

активно поєднує регулювання сукупного попиту через податки, кредити, субсидії та 

систему соціального захисту з активною селекційною політикою в сфері 

капіталовкладень, спрямованою на підтримку економічного зростання окремих 

галузей, регіонів та груп населення, що потребують нагальної підтримки [80].  

В результаті практичної реалізації вищезазначених теоретичних концепцій в 

країнах регіону була створена змішана система соціально-орієнтованої ринкової 

економіки, що передбачає синергетичний ефект використання різних форм 

власності (приватної, державної та кооперативної), різних форм регулювання 

(ринкове та централізоване державне регулювання, що реалізується шляхом 

використання різних непрямих методів податкового та фінансового 

інструментарію). 
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Основними передумовами формування скандинавської моделі соціально-

економічного розвитку стали особливості історичного розвитку, політичні чинники, 

менталітет населення та стратегія економічного розвитку. 

Активному економічному розвитку країн регіону сприяла політика нейтралітету, 

що дозволила забезпечити досить тривалий період мирного розвитку та побудову 

гарних взаємовідносин зі стратегічними партнерами. Висока вартість виробленої на 

душу населення продукції, переорієнтація вузькоспеціалізованої структури 

промисловості на наукомістські інноваційні сфери забезпечили достатньо міцні 

економічні позиції регіону, що дозволило державі зосередити увагу переважно на 

видатковій соціальній сфері, забезпечивши сталий соціально-економічний розвиток. 

Наявний досвід мирного вирішення різноманітних суспільних конфліктів був 

успішно врахований в побудові національної економічної моделі. Окремі етапи 

історичного розвитку регіону, зокрема перехід від капіталізму до феодалізму, 

уникнення стадії кріпосного ладу, попередження крайніх форм трудових конфліктів 

на капіталістичній стадії економічного розвитку, відбувались виключно мирним 

шляхом, а наявні конфлікти вирішувались таким інструментарієм поширеної 

сьогодні концепції соціального партнерства, як переговори, досягнення консенсусу, 

примирні процедури, тощо. Практика досягнення соціально-політичної стабільності 

за ці століття доведена майже до досконалого стану. 

Населенню Скандинавського регіону зі спокійним та стриманим характером 

властива нетерпимість до порушення їх законних соціальних та політичних прав, 

сильне відчуття справедливості, гостра реакція на соціально невідповідальну 

поведінку уряду та бізнесу [136] і готовність відстоювати свої права. 

Завдяки виваженій економічній політиці країнам даного регіону вдалось зайняти 

вигідні позиції в системі міжнародного поділу праці, поєднати високі кількісні 

показники економічного розвитку з покращенням якісних параметрів економічного 

росту. Характерною рисою економічної політики даного регіону є поєднання 

інноваційної орієнтації з соціальною та екологічною. Орієнтація ж на виробництво 

продукції з високим рівнем переробки матеріалів визначило як позиції держави з 

високою зовнішньоторговельною ефективністю в системі МЕВ, так і орієнтацію в 
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державній системі управління людськими ресурсами на забезпечення формування 

висококваліфікованого конкурентоздатного трудового потенціалу, що, апріорі, 

передбачає високі рівні доходів та загального добробуту населення. Соціальна 

орієнтація економічної політики, високий рівень розвитку людського потенціалу 

дозволяють вигравати в міжнародній конкурентній боротьбі завдяки широким 

можливостям створення товарів з високими споживчими властивостями зусиллями 

робочої сили, наявної на внутрішньому ринку праці. Експорт такої продукції, що 

переважає не ціновими параметрами, а якістю, надійністю, новизною, дозволяє 

забезпечувати сталий розвиток економіки, що, в свою чергу, гарантує стабільність 

та високий рівень доходів громадян даних країн.  

Державне втручання в економіку в рамках даної моделі здійснюється з метою 

мінімізації негативного впливу дій ринкових механізмів за умов пріоритетності 

економічної та соціальної безпеки.  

 Основні риси скандинавської моделі полягають у: гармонійному розподілі 

національного доходу між громадянами через податкову систему й державний 

бюджет; підтримці взаєморозуміння й згоди між працею й капіталом; підтримці 

балансу влади шляхом зосередження політичної влади в руках соціал-демократів, а 

економічної – у руках буржуазії; розвитку державного сектора (насамперед на базі 

виробництва суспільних послуг як регулятора суспільного відтворення); реальному 

зрівнюванні в економічних і соціальних правах, не говорячи вже про політичні, всіх 

громадян незалежно від статі й віку [224]. 

Скандинавська модель економічного розвитку є сформованим зразком 

соціально-орієнтованої економіки, що пройшла власний еволюційний шлях 

становлення та побудована на таких усталених принципах, як стиль організації 

політичного життя регіону, форма соціального устрою, модель організації 

економічного життя, усталений світогляд громадян та їх громадянські позицїї, 

система національної бізнес-культури та підприємницької етики [135], тощо. 

Концепція соціального партнерства та політичного компромісу є яскравою 

рисою скандинавської моделі соціально-економічного розвитку. Це дає змогу 

окремим суб’єктам (політичним інститутам, бізнес-одиницям, індивідам і т.д.) 
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висловлювати свою позицію, захищати власні інтереси, реалізовувати рівні 

можливості участі в житті країни, здійснювати реальний вплив на політичний та 

економічний курс країн даного європейського субрегіону. 

Системі соціального устрою країн Скандинавського регіону властива 

інноваційність, про що свідчать значні інвестиції в розвиток людського капіталу 

шляхом цілеспрямованого розвитку системи загальної та спеціалізованої освіти, 

медичного обслуговування, соціального забезпечення (на випадок хвороби, 

професійного захворювання, досягнення пенсійного віку, безробіття, тощо) [49]. 

Сутність скандинавської моделі змішаної ринкової економіки полягає в 

поєднанні принципів ринкового устрою та допущення втручання держави в 

економіку шляхом перерозподілу значної частки виробленого національного доходу 

через податкові та інші механізми, гармонізації інтересів великого, середнього та 

малого бізнес; приватної, державної, корпоративної форми власності, приватної 

ініціативи та державного регулювання, партнерства бізнесу та держави тощо. 

Важливою умовою реалізації соціально-орієнтованої ринкової економічної моделі є 

використання міцних та сталих позицій держав даного регіону в системі 

міжнародного поділу праці, що дозволяє отримувати вищу за середньосвітову норму 

прибутку від зовнішньої торгівлі. 

Формування особливої системи світогляду громадян базується на соціальному 

прогнозуванні та усталених цінностях економічної безпеки, егалітаризмі (рівних 

політичних, економічних та правових можливостей всіх членів суспільства). 

Відповідні ідеї впливають й на формування етики підприємницької діяльності, коли 

бізнес однаково враховує не лише законодавчо усталені економічні та юридичні 

норми, а й соціальні та екологічні критерії, до існування яких саме суспільство 

висуває конкретні вимоги.  

З огляду на вище викладені передумови й принципи і була сформована 

скандинавська модель соціально-економічного розвитку, головними елементами 

якої стали: (1) розвинутий державний сектор, що частково охоплює сферу 

виробництва (особливо в галузі інфраструктури та соціальних послуг); (2) 

громадянська згода, соціальний консенсус, досягнуті завдяки взаємному визнанню 
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законних, економічно обґрунтованих інтересів всіх груп населення та їх залучення 

до формування державної політики (шляхом членства в політичних партіях, 

профспілках, об’єднаннях підприємців, кооперативах, асоціаціях, тощо); (3) 

вирівнювання розподілу доходів з метою побудови суспільства загального 

добробуту; (4) реалізація концепції соціального партнерства в формі соціального 

діалогу між трудовими ресурсами, бізнесом та системою державного регулювання 

ринку праці; (5) високий рівень зайнятості та універсальна система соціального 

захисту, доступна всім групам населення.  

Скандинавська модель являє собою економіку змішаного типу, в умовах якої 

виробництво організовується на основі ринкових механізмів, а розподіл 

здійснюється з врахуванням соціальних вимог. Ключовою залишається ідея, що в 

цілях досягнення максимальної ефективності виробництво слід сконцентрувати в 

руках приватних підприємців, а держава за допомогою податків та інших методів 

макроекономічного регулювання мінімізує негативні соціальні наслідки ринкової 

системи господарювання. Подібна економічна система є вигідною, 

середньозваженою альтернативою централізованому керованому соціалізму та 

капіталістичній ліберальній системі одночасно. 

Обов’язкове державне втручання, передбачене даною економічною моделлю, є 

досить багатовекторним і здійснюється в таких напрямках, як: регулювання розмірів 

сукупного попиту, приватного та суспільного споживання через підтримку високих 

показників зайнятості та норми капіталовкладень; збереження відносно егалітарного 

розподілу доходів шляхом перерозподілу значної частки виробленого в країні 

суспільного продукту заради уникнення крайньої форми прояву соціальної 

нерівності та несправедливості, пом’якшення соціальної неоднорідності і т.п. 

Подібні заходи державного регулювання дозволяють уникнути стану соціального 

напруження, досягнути політичної стабільності та консенсусу, соціального миру та 

злагоди в суспільстві, дотримання законних, економічних та соціальних прав всіх 

членів суспільства (прошарків та соціальних груп). 

Цілеспрямована активна державна економічна політика та значний державний 

сектор економіки властиві Скандинавській змішаній економічній системі. 
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Розглядаючи специфіку державного регулювання в країнах Північної Європи, 

необхідно розрізняти державну власність і державний сектор. Частка державної 

власності значна тільки у Фінляндії, що пояснюється історично сформованою 

власністю держави на лісові та деякі інші природні ресурси, переходом у власність 

держави після Другої світової війни підприємств, що раніше належали Німеччині, 

широкою участю лівих сил в уряді й інших органах влади. Існуючі у Фінляндії, а 

також у Швеції і Норвегії державні компанії є досить могутніми та виконують роль 

лідера і рушія економічного розвитку [101] .  

В свою чергу, частка державного сектора значна майже у всіх скандинавських 

країнах. Під ним розуміється ступінь активності участі держави у всіх економічних і 

соціальних процесах. Кількісно це виражається у частці державних витрат у ВВП, 

рівні оподатковування і питомій вазі податків у держбюджеті і ВВП, масштабах 

державного споживання, чисельності державних службовців та ін. За часткою 

державних витрат у ВВП Норвегія, Швеція, Данія і Фінляндія займають перші місця 

серед усіх розвинутих країн. 

В рамках активної державної соціально-економічної політики держава не лише 

регулює сукупний попит, здійснює вплив на профілювання фінансових, товарних та 

трудових ресурсів, впливає на конкурентоздатність сфери виробництва, надаючи 

відносно дешеві інфраструктурні та соціальні послуги, приймає участь в 

матеріальному виробництві, кількісно збільшуючи  розміри ВВП країн. Основним 

об’єктом впливу в рамках даної системи виступають безпосередньо виробництво 

товарів, послуг (особливо соціальних), інтелектуальних та культурних цінностей. 

Гармонічне поєднання ринкових механізмів та державного регулювання ідеологічно 

базується на понятті загального добробуту. Саме це є унікальною рисою, що 

дозволяє отримати максимум позитивного ефекту завдяки поєднанню 

протилежностей (державного та ринкового, індивідуального та колективного тощо) 

[394]. 

Важливу роль в економіці країн Скандинавського регіону відіграє значний 

сектор державної власності, що є ключовою в аспекті соціальної орієнтації 

економічної політики. Це дозволяє вирішувати конкретні соціально-економічні 



242 

 

проблеми, а також здійснювати значний вплив на сукупний попит з метою 

регулювання ринку та здійснення антициклічного впливу задля вирівнювання 

економічної ситуації та уникнення можливих затяжних економічних криз.  

Підприємства державної форми власності в даній економічній моделі 

виступають фактором поєднання соціально-орієнтованої економіки та державного 

сектору економіки, що здатен (і повинен за певних умов) здійснювати позитивний 

соціальний вплив, поглинаючи трудові ресурси, витіснені за певних обставин з 

приватного сектору.  

Розвинутий державний сектор використовується як дієвий засіб ефективної 

кон’юнктурної політики та антициклічного коливання завдяки можливості через 

інвестиції та фінансові вливання (їх збільшення в період стагнації та зменшення в 

період перегріву економіки) здійснювати стимулюючий вплив на економіку 

загалом. Зазвичай, до державного сектору відносяться такі мало еластичні сфери 

соціальних послуг, як комунальні, водо- та електропостачання, транспорту і т.п.  

Окрім того, державний сектор залишається дієвим суб’єктом поповнення 

державного бюджету, соціальні видатки з якого є значними. Державний сектор, в 

свою чергу, здатен регулювати перерозподіл частини доходів на користь 

малозабезпечених прошарків населення, надавати на пільгових умовах соціальні 

послуги, сприяючи таким чином скороченню рівня бідності та соціальної 

нестабільності, забезпечуючи рівність всіх членів суспільства (особливий акцент 

ставиться на наданні молоді стартових позицій отримання освіти та кар’єрного 

старту незалежно від статків їх родин). 

Загалом, Скандинавська або Північна економічна модель відображає унікальну 

комбінацію вільного ринкового капіталізму та соціальних пільг, що охоплюють 

безкоштовні освіту та медичне забезпечення, високий рівень пенсійного 

забезпечення, що є основою високого рівня загального добробуту високо 

розвинутого суспільства даного регіону. Соціальне забезпечення здійснюється під 

егідою державної влади, що має високий ступінь довіри населення. Вирішення ж 

всіх суспільних проблем в даному регіону історично здійснюється на засадах 

демократії, соціального партнерства та компромісу. Поєднання існуючих переваг 
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капіталізму зі значним державним сектором дозволяє завдяки оптимальній системі 

оподаткування максимально скоротити розрив між багатими та бідними, тобто 

збалансувати соціально-економічну структуру суспільства загалом. 

Свобода підприємницької діяльності, новітні трансформовані бізнес-моделі, 

прозора система оподаткування, розширені програми соціального забезпечення 

створюють сприятливі умови розвитку бізнесу та заохочують працівників до праці 

одночасно.  

Окрім соціалізації державної економічної політики соціальна складова 

(всезагальність, рівність всіх членів суспільства) прослідковується й у формуванні 

та впровадженні окремих принципів національної та корпоративної культури, 

наприклад гендерна рівність передбачає не лише рівність жінок та чоловіків на 

ринку праці, а й їх однакову відповідальність в процесів виховання дітей, 

забезпечення родини, тощо. 

В даному випадку справедливо говорити про історично сформовану національну 

культуру зі своєрідним менталітетом, що пояснює не лише комбінацію структурних 

елементів в даній регіональній економічній системі, а й участь кожного індивіда в 

досягненні загального добробуту нації, забезпечення стабільного економічного 

зростання одночасно зі значними соціальними зрушеннями розвитку регіону.  

Історично Скандинавський регіон являв собою сукупність мілких 

сільськогосподарських підприємств сімейного типу, які одночасно зіштовхувались з 

типовими однаковими викликами та загрозами в сфері налагодження бізнес-

діяльності та вирішення соціальних проблем, а пошук оптимального їх вирішення 

ставав універсальним для всіх членів такого суспільства. Подібний колективний 

менталітет призводить до створення згрупованого суспільства, що довіряє уряду, а 

також оцінює роль кожного індивіда у вирішенні спільних проблем. Відповідно, 

члени такого суспільства добровільно погоджуються на надмірний податковий тягар 

в обмін на соціальні пільги, що отримують інші члени суспільства. Результатом є 

послуги з державного фінансування, такі як охорона здоров'я та освіта, які мають 

таку високу якість, що альтернативні послуги приватного сектору в цій галузі 

взагалі непотрібні.  
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Однак, розвиваючись не в умовах автаркії, а в рамках світової економічної 

системи, Скандинавський регіон зіштовхується з рядом викликів та загроз, яким слід 

протистояти заради збереження тенденції сталого розвитку, що поєднує 

економічний, соціальний та екологічний ефекти. 

Найбільшими проблемами є старіння населення та наплив іммігрантів. 

Зважаючи на тісну прив’язку рівня добробуту до рівня виплат соціального 

забезпечення, що здійснюється з державного бюджету, цілком природним є 

очікуване скорочення подібних пільг через зменшення кількості молоді 

(потенційних платників податків) та збільшення кількості людей похилого віку 

(споживачів соціальних пільг).  

Подібний дисбаланс компенсується цілеспрямованою міграційною політикою 

регіону, що передбачає залучення молодих висококваліфікованих кадрів із 

зовнішніх ринків праці. Однак, вони не здатні повною мірою замістити корінне 

населення через відмінність не просто національних бізнес-культур, що можна 

подолати специфічними методами кроскультурного менеджменту, а менталітету, 

сформованими цінностями іноземних трудових ресурсів. Участь в створенні 

загального блага та рівномірному його розподілу не сприймається ними як вихідні 

принципи економічної діяльності, а саме це є основою успіху Скандинавської 

соціально-економічної моделі. 

Основним принципом даної моделі є рівні можливості, права всіх громадян, 

незалежно від їх економічного та соціального статусу, а також зобов’язання брати 

участь у розвитку суспільства та побудові держави загального добробуту, 

використовуючи всі наявні ресурси. Відмінною рисою цієї моделі є не лише 

характерна більшості країн світу декларація однакового підходу до оцінки вартості 

всіх членів соціуму, а й політична воля його визнання та практична реалізація (через 

систему освіти, охорони здоров’я, соціального страхування, тощо).   

Разом з тим, Скандинавська модель не є статичною, абсолютно достатньою, 

вона пройшла через кризові етапи становлення, що допомогло реформувати її, 

зробити більш гнучкою. Наразі більшість проблемних моментів вирішено, хоча 

навіть за розвиненої системи соціального забезпечення і рівності існують певні 
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суспільні протиріччя та соціальні конфлікти. Це пояснюється неоднорідністю 

розвитку окремих країн регіону, відмінністю їх стартових позицій, історичними 

етапами проходження процесу реформування.  

Реформування існуючої соціально-економічної системи в Данії розпочалось 

наприкінці 1970-х років; криза в Норвегії, Фінляндії та Швеції тривала протягом 

1980-х років й характеризувалась високою інфляцією, слабкістю національної 

валюти, банківською кризою, спадом обсягів виробництва, зменшенням ВВП та 

різким зростанням безробіття, що вимагало посилення державного регулювання.  

Жорстка фіскальна політика та високі ставки оподаткування дозволили в свій час 

подолати кризові наслідки й стали ключовими методами сучасної економічної 

ринкової системи, що була доповнена розширеною та всеохоплюючою соціальною 

складовою. 

Скандинавський (Північний) регіон представляють країни Данія, Норвегія, 

Фінляндія, Швеція та Ісландія, які мають не лише певні культурні відмінності, але й 

єдину сформовану модель соціально-економічного добробуту, якій властиві спільні 

політика, перш за все економічна, соціальна, та спосіб організації суспільства, 

зокрема: всебічна громадська відповідальність за досягнення загального добробуту; 

сильна роль держави (уряду) в усіх сферах соціально-економічної політики; 

принцип універсальності у формуванні та реалізації сталої системи соціального 

забезпечення із акцентом на гендерну рівність. Крім того, модель функціонує на 

принципах рівномірного розподілу доходів (як в межах окремих країн, так і 

Скандинавського регіону загалом), взаємозв’язку систем соціального забезпечення 

та оподаткування [339]. 

Ефективність реалізації даних принципів підтверджується такими соціально-

економічними результатами, як: високий рівень зайнятості, забезпечення рівного 

рівня оплати праці чоловікам та жінкам, розвинута інфраструктура безкоштовної 

дошкільної та загальної освіти, що дозволяє жінкам досягати повної зайнятості. 

Характерною для моделі є й система організації послуг соціального 

забезпечення та захисту, а також надання соціальних пільг. Кожен член суспільства 

має доступ до високого рівня базового набору безкоштовних соціальних послуг 
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(наприклад, у сфері охорони здоров'я та освіти), які, переважно, надаються сферою 

державного сектору економіки. 

Загалом, Скандинавська модель являє собою синергію продуктивного 

капіталізму та екстенсивного суспільного добробуту.  Однак, соціальна солідарність 

хоча і є визначальною, але не єдиною характерною рисою Скандинавської моделі. 

Зокрема, даному суспільству властива така риса національної культури, як 

індивідуалізм. Саме поєднання соціальної відповідальності та індивідуалізму 

знаходить прояв в усіх сферах життєдіяльності: від побуту до ведення 

підприємницької діяльності, а також впроваджено у сферу державного управління. 

Досягнення подібного індивідуалізму є наслідком слабкої патріархальної структури 

та  незалежності кожного індивіда від інших (можливість отримання стабільного 

доходу від власної трудової діяльності), за умови збереження обов’язків перед 

державою та суспільством (сплата податків) та можливості отримати за необхідності 

соціальну підтримку (державна система соціального захисту). 

Подібний феномен Скандинавської моделі названо «Шведська теорія любові» 

[427], за якою справжні стосунки можливі лише за умов  незалежності та 

рівноправності сторін у стосунках. Звичайно, існує цілий ряд недоліків подібної 

моделі, перш за все психологічних, соціальних, але за умови гнучкості та 

інноваційності в економічному сенсі вона дозволяє досягнути сталого розвитку та 

належного рівня добробуту кожного. Перевагою практичної реалізації даної 

регіональної моделі є те, що населення Скандинавського регіону на ментальному 

рівні готове до ринкової економіки (і як споживач, і як і виробник), зберігаючи при 

цьому вимогу соціальної інтеграції та відповідальності, як з боку уряду, так і бізнесу 

та окремих членів суспільства. 

Економічна ефективність даної моделі базується на високому рівні соціальної 

довіри до таких суспільних інститутів, як правова система, державне управління, 

державні підприємства, тощо [160]. В першу чергу, високий рівень соціальної 

довіри пов’язаний з низьким рівнем корупції, що, в свою чергу, забезпечує високу 

економічну ефективність реформувань будь-якого рівня, як і функціонування 

системи загалом. 
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Даний ефект отримав назву «виробничого парадоксу»27, виведеного 

спеціалістами на основі аналізу соціально-економічної системи Норвегії: в даному 

регіоні історично сформовано традицію «чесного державного управління»; даний 

феномен яскраво прослідковується на ринку праці, де окремі працівники та великі 

організації на рівних умовах обопільно беруть участь у виробництві в суспільному 

секторі. До державного сектору економіки залучено значну кількість 

висококваліфікованих працівників, нижчий за ринковий рівень оплати праці 

компенсується пільгами в оподаткуванні та високим рівнем соціального захисту.  

Разом з тим, неоднозначною є оцінка впливу усталеної системи на мотивацію 

праці. Загальна концепція добробуту та високий рівень податків може здійснювати 

демотиваційний вплив на економічну діяльність бізнесу та окремих індивідів. 

Однак, висновки, зроблені фахівцями на основі аналізу статистичних даних, 

свідчать про зворотнє: негативні ефекти нівелюються за рахунок «скандинавського 

менталітету» [264].  

Індивідуальна свобода, сильний уряд, соціальні рівність та згуртованість 

спонукають всіх членів суспільства схильно ставитись до інновацій, працювати, 

підвищуючи рівень загального добробуту та економічної ефективності загалом. 

Регуляторні ж заходи держави, що мають місце навіть в умовах ринкової економіки, 

базуються виключно на «чесному державному управлінні», принципах сталого 

економічного розвитку та соціальної рівності, реалізуються переважно на ринку 

праці (найбільш соціально незахищеній сфері), підтримуються різними урядовими 

та неурядовими організаціями, а також бізнес-структурами (є єдино векторними та 

цілеспрямованими діями).  

Домінуючою тенденцією розвитку Скандинавської моделі є однорідність та 

цілеспрямованість розвитку окремих країн регіону одночасно з існуючими 

суттєвими відмінностями щодо методів реалізації загальноприйнятих принципів в 

рамках єдиної моделі соціально-економічного розвитку [373]. 

 
27 Дослідження Центру вивчення рівності, соціальної організованості та ефективності (Centre for the Study of Equality, Social 

Organization and Performance (ESOP)). 
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Характерною рисою є політична воля практичної реалізації концепції загального 

добробуту. Особлива увага наразі приділяється регулюванню ринку праці й 

особливо тим індивідам, що опинились поза ним – не задіяними на ринку праці й 

такими, що потребують соціального захисту, підтримки та сприяння щодо 

забезпечення отримання освіти та перекваліфікації. Існують національні особливості 

організації функціонування ринку праці та реалізації пенсійної реформи, зумовлені, 

в першу чергу, особливостями національного законодавства окремих країн даного 

регіону. 

За умови збереження загальних рис регулювання ринку праці, певні особливості 

пов’язані зі скороченням податкових пільг, активності профспілкового руху та 

посиленими методами регулювання безробіття, зокрема в Данії та Швеції. 

Новітніми тенденціями є дедалі ширше використання ринкових механізмів в сфері 

надання публічних послуг, зокрема в сфері охорони здоров’я та освіти. 

За умови збереження основної суті моделі держави загального добробуту 

Скандинавського регіону протягом останнього часу відбуваються зрушення в 

реорганізації національних соціально-економічних моделей, інтенсивність яких в 

подальшому лише посилюватиметься. Наразі ж ефективність реалізації моделі 

демонструється, в першу чергу, суб’єктивним сприйняттям існуючих умов 

життєдіяльності населенням цих країн, у порівнянні з іншими регіонами світового 

господарства (див. рис 4.1.). 
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Рис.4.1. Рівень задоволення життям населення [349]. 

Демографічні тенденції все частіше стають визначальними в реформуванні 

соціально-економічної моделі. Тенденції та прогнози щодо збільшення населення 
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пенсійного віку та зменшення працездатного населення призводять до дисбалансу 

між доходами та видатками держави (див.рис.4.2.). Часткова компенсація зниження 

кількості працездатного населення здійснюється за рахунок міграції, що має свій 

позитивний та негативний вплив. Однак навіть за умови виникнення даного 

дисбалансу зниження фінансування соціальних послуг, наразі, не відбувається. 

 

0

20

40

60

Данія Фінляндія Ісландія Норвегія Швеція

2017

2030

2050

 

Рис.4.2. Рівень старіння нації в країнах Скандинавського регіону [371]. 

 

З метою підвищення ефективності соціально-економічної моделі 

Скандинавського регіону й задля подолання негативного впливу вище згаданих 

факторів відбувається постійне інноваційне оновлення «технологій добробуту» - 

технологій, спрямованих на якісне покращення вироблених в регіоні та спожитих 

його громадянами благ, соціальних послуг. Сферою використання таких технологій 

виступають не лише соціально-орієнтовані сектори освіти, перекваліфікації, 

охорони здоров’я, а й всі інші сектори економіки, забезпечуючи належну 

ефективність їх функціонування продуктивність праці, а також кількість та якість 

вироблених в їх рамках благ. 

Інноваційні «технології добробуту», спрямовані, в першу чергу, на індивіда, 

покликані забезпечити та полегшити його доступ до знань, додаткових навичок, 

ресурсів виробництва, підвищити ефективність їх праці та якісно поліпшити умови 

праці та життєдіяльності. Разом з тим, на практиці ефект їх застосування є більш 

масштабним – впливаючи на кожного окремого індивіда, здійснюється 

всеохоплююча трансформація всього суспільства й економіки країни і регіону в 

цілому. Таким чином, індивідуальний ефект породжує загальні якісні соціально-

економічні зрушення.  
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Закономірно технології добробуту та споживчі інновації здійснюють 

трансформаційний вплив як на споживача блага, так і на його виробника, залучаючи 

до даного процесу державу загалом й забезпечуючи досягнення нею сталого 

соціально-економічного розвитку.  

Трансформація Скандинавської моделі зумовлюється виникненням нових 

викликів та загроз, породжених глобалізацією всіх світогосподарських процесів. В 

той же час, існують спроби використання даної моделі або її окремих елементів в 

умовах інших національних економік та регіонів світового господарства. 

Скандинавська модель часто розглядається як альтернатива американській 

моделі капіталістичного підприємництва, що подолала такі негативні соціальні риси 

капіталізму, як бідність, відсутність доступу до якісного медичного обслуговування, 

погіршення системи соціального захисту, відсутність надійного пенсійного 

забезпечення, розшарування суспільства за рівнем отримуваних доходів, тощо. 

Окрім того, Скандинавська модель вирішує властиву капіталістичному суспільству 

нерівність в доступі до ресурсів та соціальних послуг (освіта, медицина) між 

забезпеченими та малозабезпеченими верствами населення.  

Водночас, дана модель піддається критиці через надмірні ставки податків, 

високий рівень державного втручання та відносно невеликі показники ВВП й 

обсягів виробництва, наявність широкого кола державних програм субсидіювання, 

що гальмують економічне зростання. 
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4.3. Конвергентна взаємодія національних економік у Скандинавській 

моделі сталого розвитку  

 

В рамках визначених ООН у 2015 році глобальних цілей досягнення сталого 

розвитку, зокрема таких соціально-орієнтованих, як: подолання бідності, досягнення 

продовольчої безпеки, забезпечення здорового способу життя та сприяння 

добробуту, якісної освіти, гендерної рівності, раціональних моделей споживання, 

побудова відкритого суспільства, тощо), країни світового співтовариства розпочали 

розробку та реалізацію національних моделей та програм соціально-економічного 

розвитку в трьох основних вимірах – економічного розвитку, соціальної інтеграції 

та екологізації.  

Досягаючи спільних цілей сталого розвитку всі країни світу першочергово 

перебувають на різних стартових позиціях досягнення конкретних результатів у 

визначених сферах. З метою визначення позиції кожної окремої країни, окреслення 

її місця на світовій арені, розробки конкретних кроків з врахуванням нагальних 

викликів та загроз на основі аналізу цілого ряду показників експертами ООН 

визначено індекс сталого розвитку. З огляду на першість позицій країн ОЕСР даний 

індекс був удосконалений додатковими 14 змінними – у 2017 році сформовано 

розширений індекс сталого розвитку (табл.4.6.). 

Таблиця 4.6. 

Індекс сталого розвитку, 2018 [261] 
 

Позиція Країна 2018 

1. Швеція 85,0 

2. Данія 84,6 

3. Фінляндія 83,0 

6. Норвегія 81,2 

10. Ісландія 79,7 

39. Україна 72,3 
 

 

Скандинавська стратегія і політика сталого розвитку стала першою макро-

регіональною стратегією, що являє глобальну модель співпраці країн Північної 

Європи. Дана модель є результатом конвергенції національних, єдиної європейської 

та субрегіональної скандинавської моделей соціально-економічного розвитку; 
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враховує інтегральний та неподільний характер економічних, соціальних, 

культурних та екологічних вимірів сталого розвитку. 

Загалом, країни Скандинавського регіону давно рухаються в напрямку 

соціально- та екологічно-орієнтованого економічного розвитку, пропагованого 

Глобальною стратегією – 2030 як на національному, так і міжнародному рівнях 

стратегічного управління. Про це свідчать такі факти:  у 1972 році відбувся запуск 

програми UNEP в Стокгольмі; з 1992 року – імплементація досягнутих в Ріо 

домовленостей по сталому розвитку; у 2000 році – затвердження ООН Цілей 

розвитку тисячоліття; у 2001 році – започаткування першої спільної Північної 

стратегії сталого розвитку; з 2013 рік – реалізація четвертої (й діючої на сьогодні) 

єдиної Північної стратегії сталого розвитку (Nordic Strategy for Sustainable 

Development); а у 2015 році прийнято Глобальну стратегію – 2030).  

Формування науково-методологічної бази задля ефективної реалізації вище 

окреслених стратегічних планів дій здійснюється завдяки функціонуванню 

новоствореної Мережі сталого розвитку28 регіону, що об’єднує в собі представників 

академічних кіл, бізнесу, уряду та громадянського суспільства. 

Успішна реалізація державної соціально-економічної політики країн 

Скандинавського регіону у відповідності з концепцією сталого розвитку  дозволяє 

їм залишатися на перших позиціях міжнародних рейтингів оцінки результативності 

даного курсу. 

Регіон вважається провідним в аспектах дотримання та захисту прав людини, 

соціалізації всіх щаблів корпоративного та державного управління, досягнення 

досить високого рівня загального добробуту населення, тощо. В сфері державного 

управління на постійній основі здійснюється розробка і впровадження новітніх 

методик оцінювання та навчання з метою практичної реалізації стратегічних 

програм сталого соціально-економічного розвитку. Скандинавські країни займають 

також лідируючі позиції не лише розвитку перспективних напрямків, а й в 

ідентифікації нагальних викликів та загроз, що гальмують прогрес в досягненні 

глобальних цілей. Загалом перелік проблемних аспектів залишається незмінним для 

 
28 Sustainable Development Solutions Network (SDSN) (сайт: http://www.unsdsn-ne.org/)   
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більшості розвинених країн світу, тому напрацювання в даній сфері є особливо 

цінними. З огляду на це, державна політика країн регіону, що реалізується в даному 

напрямку, є досить схожою, хоча й існують певні національні неоднорідності, 

інституційні відмінності в імплементації стратегії сталого соціально-економічного 

розвитку країн Скандинавського регіону (див.табл.4.7.).  

Загальною регіональною рисою механізму реалізації соціально-економічної 

політики сталого розвитку є активне залучення широкої громадськості до процесів 

прийняття рішень та реалізації стратегічних планів дій, вимога та врахування внеску 

кожного члена суспільства. Скандинавська концепція залучення громадянського 

суспільства є своєрідною моделлю партнерства в контексті сталого соціально-

економічного розвитку. Подібна співпраця урядового та неурядового секторів 

дозволяє впроваджувати інновації, більш ефективно використовувати ресурси, 

досягати значних результатів в процесі досягнення стратегічних цілей. 

Перша спільна стратегія соціально-економічного розвитку регіону була 

розроблена в 2001. Наразі діє четверта програма дій – Гарне життя в стабільному 

Скандинавському регіоні: Скандинавська модель сталого розвитку [231], основною 

метою якої є побудова суспільства загального добробуту. Характерними рисами 

даної стратегії стали збереження національної ідентичності країн регіону, спільні дії 

з метою запобігання зовнішніх викликів та загроз, якісні показники ефективності 

реалізації плану дій (відсутність кількісних показників унеможливлює кількісну 

оцінку та порівняння досягнень з іншими країнами ЄС та регіонами світу). 

Стратегічними напрямками діяльності спільної програми сталого розвитку 

(Модель загального добробуту) Скандинавського регіону є: довгострокове стійке 

економічне зростання; ефективна зайнятість; охорона здоров’я; соціальна безпека; 

рівність, демократія та права людини; культура; життєздатна екосистема; сталий 

менеджмент природних, морських, земельних ресурсів та повітря; запобігання 

кліматичним змінам; використання альтернативних та відновних джерел енергії; 

стале споживання та виробництво; ефективність використання ресурсів та відходів; 

освіта, дослідження, впровадження інновацій; досконала система освіти. 
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Таблиця 4.7. 

Імплементація стратегії сталого соціально-економічного розвитку  

країнами Скандинавського регіону 
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Пріоритетні напрями роботи 
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 Інституційні аспекти 

імплементації стратегії сталого 

соціально-економічного 

розвитку 

Д
ан

ія
 

Права людини; стабільність; гендерна 

рівність; охорона здоров’я; 

досягнення внутрішнього та 

міжнародного балансу відтворення 

населення 
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Стратегія розвитку 

розробляється профільними 

міністерствами у відповідності 

до ратифікованих міжнародних 

угод;  

функціонує неформальний 

форум у вигляді діалогу держава-

бізнес-суспільство; 

фінансування з приватних та 

державних джерел 

Ф
ін

л
я
н

д
ія

 

Фінансова стабільність; ресурсне 

забезпечення; стійка економіка; 

запобігання зміни клімату; гендерна 

та соціальна рівність; права людини; 

демократичне суспільство; достойний 

рівень життя 

П
р
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’
єр

-м
ін

іс
тр

  Спеціально створена 

Національна комісія зі сталого 

розвитку; чітко координована 

міжурядова інституційна мережа 

стійкого розвитку; основний 

інструмент імплементації 

політики – Суспільний комітет зі 

сталого розвитку (створ. 2013р.)  

 

Н
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Стале споживання та виробництво; 

охорона здоров’я та система освіти; 

рівність, зайнятість та міграція; зміна 

клімату; запобігання конфліктів 
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Щорічна звітність перед 

парламентом щодо досягнень 

міністерств у реалізації 

Глобальних цілей сталого 

розвитку; фінансування проектів 

з державного бюджету 

Ш
в
ец

ія
 

Швеція як лідер реалізації 

Стратегічного плану – 2030; охорона 

здоров’я; права людини; гендерна 

рівність; регулювання ринку праці; 

гідна робота кожному 
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 Призначена урядом Делегація 

профільних спеціалістів здійснює 

розширені консультації з 

громадськістю, розробляє 

рекомендації уряду щодо 

окремих програм та планів дій; 

Міжвідомча робоча група 

здійснює внутрішньо урядову 

координацію 

Іс
л
ан

д
ія

 

Ефективне використання ресурсів 

(земельних та морських); гендерна 

рівність; відновлювальна енергія; 

міграція; охорона здоров’я; 

збалансоване відтворення населення 
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Координація діяльності 

міністерств через Професійну 

раду; співпраця з органами ООН 

 

В якості індикаторів сталого розвитку (параметрів оцінки ефективності 

реалізації поточної стратегії соціально-економічного розвитку) країнами регіону 
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обрано наступні: демографічна ситуація, валовий внутрішній продукт, державний 

борг, рівень урбанізації, рівні зайнятості та безробіття, очікувана тривалість життя, 

Джині-коефіцієнт, ризик подолання критичної межі бідності сім’ями з 

неповнолітніми дітьми, гендерна рівність, сталість рибних ресурсів, викиди азоту та 

фосфору в Балтійське море, зростання лісових площ, забруднення довкілля, частка 

відновлювальної енергії у валовому енергопостачанні, рівень парникових викидів за 

галузями економіки, зміни в землекористуванні, валове споживання енергії, 

виробництво нематеріальних відходів, екологічний розвиток, виробництво 

муніципальних відходів та управління ними, рівень освіти населення, розвиток 

системи післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів, витрати на 

науково-дослідні та конструкторські розробки. 

Ще однією відмінною рисою є децентралізований механізм імплементації 

заходів соціально-економічного розвитку, що забезпечує досить широку 

популярність даних моделей серед всіх груп учасників, що активно долучені до 

процесів їх реалізації – населення, бізнес-структури, урядові та неурядові 

організації, тощо. 

Подібна децентралізована система доводить свою ефективність не лише 

окремими показниками та індикаторами, а й широкою підтримкою її основних 

аспектів з боку населення країн даного регіону. В Норвегії, Данії, Швеції та 

Фінляндії децентралізовані системи охорони здоров’я, управління відходами, 

оподаткування та розподілу місцевих бюджетів довели свою високу ефективність.  

Євростат у 2016 році визначив десять ключових напрямів та відповідних 

індикаторів оцінки сталого розвитку, загальність сприйняття яких дозволить в 

подальшому здійснювати порівняльну оцінку соціально-економічної політики 

окремих країн ЄС (табл.4.8.).  

Скандинавський підхід передбачає використання обмеженого кола індикаторів 

ЄС, зокрема: рівень ВВП на душу населення, темпи росту та загальні економічні 

показники, ресурсна продуктивність, соціально-незахищені особи та ті, що 

знаходяться за межею бідності, працездатний вік, очікувана тривалість життя. 
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Таблиця 4.8. 

Індикатори оцінки сталого розвитку29 

 Напрямок Індикатори  

1 Соціально-економічний розвиток Рівень ВВП на душу населення, темпи росту 

та загальні економічні показники 

2 Стійке споживання та 

виробництво 

Ресурсна продуктивність 

3 Соціальна інтеграція Соціально-незахищені особи та ті, що 

знаходяться за межею бідності 

4 Демографічні зміни Рівень зайнятості серед осіб похилого віку 

5 Охорона здоров’я Працездатний вік, очікувана тривалість 

життя 

6 Зміни клімату та енергія Викиди парникових газів, споживання 

первинної енергії 

7 Транспортна інфраструктура Споживання електроенергії транспортними 

засоби  (у % до ВВП) 

8 Природні ресурси Загальне різноманіття птахів (common bird 

index) 

9 Глобальне партнерство Державна допомога на розвиток (у % до 

ВНП) 

10 Система державного управління Індикатор не визначено 
 

Скандинавське суспільство має довготривалий досвід побудови держави 

загального добробуту за умови спільних принципів, співробітництва урядів всіх 

країн регіону, залучення широкого кола суб’єктів бізнесу та всіх членів суспільства 

до даного процесу.  

Інституційною основою реалізації спільної державної політики соціально-

економічного розвитку регіону виступає Рада міністрів Північних країн. Переважно 

співробітництво в рамках регіону регулюється Міністрами з питань співробітництва 

та окремими десятьма тематичними Радами міністрів, які залучають до роботи інші 

національні міністерства та відомства, що посилює ефективність реалізації обраного 

курсу на національному рівні.  

Скандинавська модель соціально-економічного розвитку базується на 

загальнолюдських цінностях, таких як: демократія, прозорість, рівність, свобода, 

соціальна солідарність, терпимість, безпека та індивідуалізм. Вона передбачає 

рівність соціального захисту та доступу до соціально-економічних благ, зокрема 

освіти, культури, медицини, тощо. Спільність національних ринків праці даного 

 
29 Визначено автором на основі даних Євростат (сайт: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators). 
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регіону проявляється в рівності, безпеці, сталості трудових відносин, високому рівні  

трудової активності переважної більшості працездатного населення. Активна 

позиція профспілок та об’єднань підприємців дозволяє створити сталі умови гри на 

ринку праці, створює гарантії їх загального дотримання, що призводить до низького 

рівня безробіття та високої зайнятості в усіх країнах регіону.  

Країни Скандинавського регіону не лише створили оригінальну власну 

макроекономічну модель розвитку, а й за останнє десятиріччя набули досвіду 

ефективного об’єднання сил для боротьби з глобальними викликами. Першою 

спільною ініціативою стала у 2007 році дослідницька програма найвищого рівня 

щодо клімату, енергетики та довкілля (Top-level Research Initiative on Climate, 

Energy and the Environment). До реалізації ініціативи були залучені урядові  та 

фінансові організації, бізнес, громадські організації, окремі представники 

дослідницьких сфер. В 2011 році була започаткована спільна багаторічна стратегія 

Північного регіону «Лідерство в економічному зростанні» (Leading in Green 

Growth), що об’єднала зусилля профільних міністерств всіх країн регіону по 

реалізації єдиних економічно-енергетично- екологічних цілей розвитку, зокрема в 

сфері біоекономіки, обробки відходів, енергетичної ефективності, субсидіювання 

досліджень в сфері добувних видів палива, тощо. Окрім проблем клімату та 

довкілля першочерговими є питання соціального забезпечення. З 2013 року діє ряд 

оперативних програм створення суспільства загального добробуту, стратегічною 

ціллю яких є забезпечення кращого рівня добробуту в усіх країнах Скандинавського 

регіону шляхом створення досконалої та ефективної системи охорони здоров’я, 

освіти та ринку праці. Основна відповідальність за реалізацію даних програм 

покладається на профільні міністерства соціального захисту та охорони здоров’я 

цих країн. У 2015 році спільним рішенням прем’єр-міністрів країн було 

започатковано нову Програму вирішення глобальних суспільних проблем регіону 

(Рrogramme on Nordic solutions to global societal challenges), зосереджену на 

міжнародному просуванні та брендингу позицій Скандинавського регіону за 

наступними пріоритетними напрямами: зелена північна економіка – Nordic Green 

(стійкий розвиток міст, запобігання кліматичним змінам, використання 
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альтернативних джерел енергії); продовольство та загальний добробут – Nordic Food 

and Welfare (забезпечення раціонального виготовлення та розподілу продовольства, 

досягнення високого рівня загального суспільного добробуту); гендерна рівність – 

Nordic Gender Effect (рівність в суспільстві, трудових відносинах, бізнесі). Окрім 

того, з 2015 року діє ряд програм, пов’язаних зі зростанням кількості біженців, що 

прибувають до регіону світового господарства.  

Вдале поєднання економічного зростання та соціального забезпечення, досягнуте в 

Скандинавській моделі, також потребує адаптації до сучасних глобальних та 

регіональних викликів та загроз з метою уникнення її стагнації в майбутньому. 

Фінансові кризи, глобальна конкуренція, демографічні зміни суттєво впливають на 

формування й  утримання належного рівня добробуту, що є основною метою соціально-

орієнтованої державної економічної політики країн даного регіону. 

Серед досягнень в удосконаленні механізмів функціональної реалізації основних 

принципів даної регіональної моделі добробуту є: використання системи 

професійної освіти та перекваліфікації кадрів як механізму зниження рівня 

безробіття серед молоді; реформування сектору охорони здоров’я та запровадження 

інфраструктури валеологічних закладів з метою підвищення якісних показників 

добробуту членів суспільства; підтримка високого рівня медичного забезпечення та 

спеціалізованого догляду, доступного кожному, як елемент подолання суспільної 

нерівності за рівнем доходів громадян та доступу до якісних первинних соціальних 

послуг; дотримання принципів довіри, паритетності та спільності участі у 

договірних трудових взаємовідносинах між працівниками та роботодавцями як 

визначальної характерної риси функціонування регіонального та національних 

ринків праці; підтримка активної дискусії та тісної співпраці між країнами регіону у 

вирішенні нагальних проблем без обов’язкового створення спільних регіональних 

інституцій. 

За останнє десятиріччя країни регіону досягли приблизної рівності в основних 

показниках економічного зростання, добробуту та соціальної рівності, зокрема стала 

система оподаткування, що забезпечує належний рівень добробуту кожного члена 

суспільства, великі обсяги інвестицій в освіту та догляд за дітьми, гнучкий ринок 
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праці. Країни Скандинавського регіону стабільно очолюють міжнародні рейтинги 

процвітання та рівності, про що свідчить Джині коефіцієнт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.3. Джині коефіцієнт за регіонами, 2018 р. 30 [362]. 

 

Коефіцієнт Джині – це коефіцієнт, що показує відмінності у рівнях доходів,  

може приймати значення від 0 (всі домогосподарства мають однаковий рівень 

доходів) до 1 (всі доходи йдуть лише на одне домогосподарство). 

Окрім того, рівень добробуту оцінюється по середньому ВВП на душу 

населення в доларах США. 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Скандин.регіона Цн.Європа Зх.Європа США

 

Рис.4.4. ВВП на душу населення, усереднені показники, 2018 р.[362] 

 

Державний сектор в Скандинавських країнах не лише найбільший у світі, а й 

один з найбільш ефективних. Найбільш ефективний індекс становить показник 100. 

Оцінка базується на опитуваннях компаній, пересічних споживачів та галузевих 

експертів. 

 
30 Для порівняння обрано Скандинавський регіон (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція), Центральна Європа (Австрія, 

Бельгія, Франція, Німеччина та Нідерланди), Південна Європа (Греція, Італія, Португалія, Іспанія), США. 
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Рис. 4.5. Ефективність функціонування державного сектору [303] 

Населення країн Скандинавського регіону переконливо демонструє надзвичайно 

високий рівень довіри до політиків, правової системи та співгромадян. Це дозволяє 

їм утримувати високі показники індексів щастя та якості життя, а також 

реалізовувати цілий ряд реформ, необхідних для отримання практичних результатів 

впровадження моделі загального добробуту. 
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Рис. 4.6. Рівень довіри [287] 

Подальше інноваційне реформування діючої Скандинавської моделі загального 

добробуту відбуватиметься у відповідності до нових викликів та тенденцій 

світового соціально-економічного розвитку. Одним з таких викликів виступає 

старіння нації, що знаходить свій прояв у зменшенні кількості працездатного 

населення та збільшенні кількості осіб старше 65 років, що посилює тиск на 

бюджетні відрахування на соціальний захист населення. До 2040 року прогнозована 

частка населення похилого віку в загальній структурі населення Скандинавського 

регіону складатиме близько 50% (Фінляндія – 52%, Данія – 48%, Норвегія – 42%, 

Швеція – 40%, Ісландія – 38%) [365]. 

Іншим, не менш значним викликом, виступає глобалізація національних ринків. 

Останнім часом все більше компаній та трудових ресурсів переміщаються за 

кордони регіону. Аналогічно, збільшуються потоки капіталів та робочої сили 

всередину регіону з-за кордону. Національні компанії здійснюють масштабні 
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інвестиції, в першу чергу в сферу цифрових технологій, створюючи нові робочі 

місця та підвищуючи конкурентні позиції вітчизняних компаній в умовах глобальної 

економіки. Однак, навіть за таких умов, вони часто не витримують глобальної 

конкуренції. Яскравим прикладом є досвід фінської компанії  Nokia, яка до 2010 

року була лідером на ринку мобільних телефонів, але після впровадження Apple 

технології сенсорного екрану та операційної системи іОS, поступилась своїм 

лідерством на користь інших зарубіжних фірм (Apple, Samsung,  Huawei). 

Третім викликом є поляризація ринку праці та збільшення нерівності. Протягом 

наступного десятиріччя очікується  значне скорочення попиту на робочу силу, 

особливо низько кваліфіковану, через широке застосування новітніх технологій, які 

значно зменшать використання простої ручної праці в усіх сферах виробництва. 

Подібна ситуація значно підвищить значення освіти в формуванні конкурентних 

переваг робочої сили на внутрішньому ринку праці, потребуватиме збільшення 

інвестицій як в сферу освіти з боку держави, так і самих громадян в підвищення 

рівня власної освіти та кваліфікації. Наразі, середньозважений рівень низько 

кваліфікованих безробітних в загальній структурі зайнятості перевищує 15% [287].  

Інноваційні методології менеджменту як державного, так і корпоративного, є 

вагомою конкурентною перевагою та запорукою успішності Скандинавської моделі 

загального добробуту. Надзвичайно важливим є залучення всіх членів суспільства 

або персоналу компанії до прийняття рішення та споживання результатів 

впровадження інновацій. Таким чином, процеси реформування стають прозорими, 

максимально відповідають нагальним потребам та виробничим процесам, 

створюється сприятливий для інновацій клімат, підвищується відчуття єдності та 

залучення до глобального процесу створення добробуту підприємства, нації, країни, 

регіону тощо. Хоча консервативний державний сектор, що переважає в структурі 

економіки країн регіону, досить залишається мало гнучким та сприятливим до 

інновацій. 

Інноваційною передумовою моделі також є високий рівень довіри до влади, 

мінімальний рівень корупції, вільний та рівний доступ до системи охорони здоров’я 

і соціального захисту у формі пенсійного забезпечення, адресної допомоги та пільг.  
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Хоча основні риси Скандинавської моделі залишаються загальними, практична 

імплементація спільних принципів базується на національних відмінностях. 

Норвегія робить акцент на встановленні гендерної рівності, Швеція зосереджена на 

забезпеченні прав кожного індивіда і залученні до процесів соціально-економічного 

розвитку всіх індивідів суспільства, Данія концентрується на оптимізації 

виробничих процесів, Фінляндія оптимізує організаційну структуру та ієрархію 

прийняття й реалізації управлінських рішень.  

Подальше реформування та реалізація моделі загального добробуту регіону 

здійснюється в рамках нової Програми відкритого та інноваційного Північного 

регіону за здоровими людьми 2020 – Рівні можливості добробуту, культури, освіти 

та працевлаштування [241]. Основний фокус на тісне співробітництво в сфері 

освіти, зайнятості, досліджень та інноваційності залишається незмінним. Новітнім є 

розвиток трансцендентних секторів, що передбачають соціальне партнерство та 

тісний діалог цілого ряду нових зацікавлених учасників процесу становлення 

загального добробуту, починаючи від окремого індивіду і завершуючи глобальними 

міжнародними організаціями. 

У відповідь на зростаючий інтерес до феномену Скандинавської моделі у світі у 

2018 році створено «Скандинавський центр передового досвіду» (Nordic  Centre of 

Excellence) для задоволення інтересів та зацікавленості в розвитку рівня соціального 

забезпечення як серед національних контрагентів, так й іноземних. Окрім того, 

Центр працюватиме над розробкою шляхів подолання таких новітніх викликів, 

таких як зростаюча кількість біженців, що здійснюють вагомий негативний вплив на 

утримання стійких показників добробуту в регіоні, притаманних не лише даному 

регіону, а й усьому світу [355].  

В рамках дослідження реалізації Скандинавської моделі загального добробуту 

залишається питання джерел її фінансування. Принциповою основою формування 

ресурсної бази є прагматичний  підхід до самої держави та її громадян. Уряди даних 

країн відзначаються чесністю та прозорістю, за якої кожен виборець має право та 

суспільний обов’язок через відкритий доступ до офіційних документів 

контролювати діяльність політиків. Громадяни, натомість, чесно сплачують 
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податки, діють виключно в рамках правового поля. Надмірно високі ставки податків 

навіть з психологічної точки зору сприймаються населенням не як елемент 

пригнічення, а як громадянський обов’язок. Найнижчий рівень корупції в країнах 

регіону (Corruption Perceptions Index) досягається в результаті імплементації 

принципів протестанської етики, соціальної солідарності, високого рівня 

громадянської чесності та позитивного відношення до високих видатків з метою 

побудови та сталого розвитку держави добробуту [193].  

Характерним є високий відсоток економічно активного населення, що формує 

ресурсне забезпечення реалізації окремих механізмів моделі загального добробуту, 

отримуючи доходи та сплачуючи податки. Рівень зайнятості, гнучкість ринку праці 

та коефіцієнт народжуваності є стало високим. Екстенсивна система догляду за 

дітьми, що існує в регіоні, дозволяє активно долучати жінок до виробничої 

діяльності та політичної активності. Гендерна рівність є ключовим елементом 

скандинавської ідентичності та основною стійкого суспільства. Навіть за умови 

існуючих глобальних проблем, пов’язаних з екстремізмом, «здорова демократія» 

регіону забезпечує толерантне відношення до влади, широку демократію та свободу 

слова. Висока економічна ефективність забезпечується дотриманням всіма 

суб’єктами позитивної трудової етики, що дозволяє утримувати виключний баланс 

між економічним зростанням та збереженням (відтворенням) трудових ресурсів.  

Успіх Скандинавської моделі досягнуто також завдяки спільності регіональних 

зусиль в рамках соціально-економічного розвитку. Високий рівень інтеграції, 

налагодження тісних урядових та інституційних зв’язків, сформований високий 

рівень довіри полегшує доступ до інформації та підвищує ефективність 

одновекторних дій в напрямках соціального захисту, економіки, екології, глобальної 

та регіональної безпеки, гуманітарної допомоги, дипломатичної діяльності, участі в 

проектах ООН, НАТО та ЄС. 

За таких умов позиції країн Скандинавського регіону залишаються міцними 

навіть за часткової їх участі в окремих об’єднаннях, зокрема ЄС, НАТО та євро-зоні.  

Динаміка регіонального розвитку визначається наявністю широкої інституційної 

основи, тісним співробітництвом, що підтримується таким інститутом, як Рада 
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міністрів країн регіону, через підтримку співробітництва національних урядів та 

парламентів. В рамках міжнародного співробітництва було підписано ряд угод в 

різноманітних сферах, зокрема спільного ринку праці, угоди про паспортний союз, з 

питань культури, транспортної інфраструктури, конвенція щодо збереження 

національної, культурної та мовної ідентичності, соціальна конвенція. Спільні 

законодавчі норми діють в сферах економіки, культури та соціального життя. 

Зокрема, в сфері економіки пріоритетними напрямами співробітництва визначено:  

- регіональну політику (розвиток прикордонного співробітництва);  

- енергетичну політику (діяльність регіональної Ради операторів 

електроенергетики, NORDEL – інститут фінансування досліджень в сфері 

енергетики між Швецією, Данією, Фінляндією, Норвегією та Ісландією);  

- торгову та промислову політику (NIC – Східний інноваційний центр – ініціює 

та фінансує заходи підвищення рівня інновацій в сфері малого та середнього 

бізнесу; Nopef – Північний проектний фонд – фінансовий заклад, мета 

діяльності якого – підвищення міжнародної конкурентоздатності малих та 

середніх підприємств); 

- фінансову та фіскальну політику – єдина позиція країн регіону у співпраці з 

МВФ та ОЕСР; створення Norex – спільна фондова біржа); 

- транспорт та зв’язок (покращення інфраструктури громадського транспорту, 

вирішення проблем корок на дорогах, раціональний розвиток зв’язків між 

прикордонними територіями). 

Окрім того, співробітництво здійснюється в сферах: 

- законодавства – фокус на усуненні бар’єрів для пересування осіб всередині 

регіону; 

- культури – Скандинавський культурний центр (Nordic Culture Point) 

розподіляє фінансові гранти в сфері культури; Центр досліджень NORDICOM 

– розповсюдження культурних надбань та знань через ЗМІ країн регіону; 

Північний дім (Nordic House) – культурний центр, що займається укріпленням 

культурних контактів між скандинавськими країнами; NIFIN – інститут, що 
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поширює знання про мови та культури країн регіону; Napa – інститут розвитку 

культурного життя Гренландії,особлива увага приділяється дітям та молоді;  

- освіти – реалізація регіональної програми NORDPLUS ( передбачає три види 

грантів – для студентів, викладачів та науковців, для студентів у віці 16-19 

років та вчителів, а також для учнів 13-16 років та вчителів), що фінансується  

спільно урядами восьми країн Балтії та Скандинавії, створюючи тим самим 

спільний науково-освітній простір балтійсько-скандинавського регіону; 

- науки – спільна діяльність в рамках Центру просторового розвитку, 

Скандинавського інституту морського права, Північного  інституту 

теоретичної фізики та Північного інституту фольклору. Роботу в 

дослідницькому секторі координує NordForsk, активно підтримуючи 

мобільність вчених та створюючи сприятливе середовище для проведення 

досліджень в наукових сферах; система Norddunet поєднує програми в 

освітній, науковій та соціальній сферах, що реалізується в рамках всього 

регіону; 

- охорони здоров’я та добробуту – Північний центр добробуту та соціального 

забезпечення (The Nordic Centre for Welfare and Social Issues) реалізує 

соціальні проекти, підтримуючи наукові розробки в даній сфері та активне 

міжнародне співробітництво; Скандинавська суспільна школа здійснює 

дослідження в сфері охорони здоров’я та реалізує дані програми за участі 

вищих закладів медичної освіти; 

- охорони довкілля – екологічні програми, головними пріоритетами яких є 

вирішення нагальних кліматичних проблем та впровадження новітніх 

енергетичних технологій [307]. 

Економічне зростання, охорона здоров’я, високий рівень соціального захисту та 

безпечне довкілля є взаємозалежними факторами стійкого розвитку, що 

перебувають в центрі уваги всіх країн Скандинавського регіону, і які мають спільні 

погляди на ключові соціально-економічні питання, досягнення стійкого розвитку на 

локальному, регіональному, а також глобальному рівнях. 
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Новітнім напрямом регіональної кооперації співпраці стало військове 

співробітництво. У 2015 році міністри оборони Норвегії, Швеції, Фінляндії, Ісландії 

та Данії розширили військове співробітництво з метою протидії загрози зі сторони 

РФ проти України. В рамках спільних угод поглибленими стали спільні військові 

навчання, обмін даними розвідки, спільні програми боротьби з кібератаками, 

військове промислове  співробітництво.  

Окрім вище зазначених переваг, існують й певні недоліки регіональної 

кооперації, що здійснюється в рамках реалізації Скандинавської моделі соціально-

економічного розвитку. Зокрема, до недоліків можна віднести надмірно високі 

податки, державну політику щодо надання притулку, відсутність спільних позицій 

держав регіону по ряду ключових аспектів зовнішньої політики (наприклад, участь 

Данії, Ісландії та Норвегії в НАТО та одночасна нейтральність Швеції та Фінляндії 

унеможливлює реалізацію єдиного курсу розвитку збройних сил [231]).  

Запорукою подальшої успішної реалізації спільної соціально-економічної 

політики є тісна співпраця інших країн світу з регіоном як цілісним об’єднанням. 

Наразі, цей успішний досвід реалізовано Балканськими країнами. Географічна 

близькість, схожість політичних, освітніх систем, культури та традицій Сербії, 

Чорногорії, Боснії та Герцеговини створює сприятливі умови співпраці двох 

регіональних угрупувань – Скандинавського та Балтійського регіонів.  
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4.4.Основні напрями соціалізації економіки Скандинавського регіону 

  

Людина є ключовим ресурсом й, одночасно, об'єктом формування та реалізації 

державної соціально-економічної моделі загального добробуту. Основними сферами 

реалізації її інтересів, ефективного відтворення, формування вартості в процесі 

обміну «праці» та «благ» є ринки праці та соціальних послуг, а також система 

споживання, що діє в країні. Поряд зі  сферами соціальних  (освітніх, охорони 

здоров’я та інших) послуг, ринок праці як секторальний вимір соціалізації 

економічної політики держави є утворюючим фактором, що виконує дохідну, 

регулюючу, стимулюючу, конкуренто утворюючу, розвиваючу функції, що 

сприяють формуванню висококваліфікованих трудових ресурсів та їх ефективному 

використанні в господарській структурі економіки країни. Альтернативним, 

взаємодоповнюючим напрямком соціалізації економічної політики та управління 

людськими ресурсами стало формування моделі завершеного циклу в системі 

споживання, що б дозволила одночасно вирішити такі нагальні завдання, як 

екологізація виробництва, зниження його собівартості, подолання бідності, 

скорочення коефіцієнту нерівності в суспільстві, стимулювання споживчого попиту, 

тощо. Активні зрушення в практичній імплементації новітніх досягнень в даних 

секторальних вимірах соціалізації економічних процесів спостерігаються, наразі, в 

більшості країн ЄС, а конкретні результати отримані в саме в країнах 

Скандинавського регіону. 

Останні десятиріччя ознаменувались трансформацією підходів в напрямку 

формування активної політики на ринку праці в усіх країнах ЄС. Соціально-

економічна політика промислово розвинутих країн спрямована на забезпечення 

високого рівня загального добробуту, що забезпечується шляхом формування 

«активної держави» та «активного суспільства» [333]. Країни Скандинавського 

регіону, зокрема Швеція та Данія, стали успішним прикладом активної соціальної 

політики загалом та безпосередньо на ринку праці, що сприяє підвищенню рівня 

зайнятості населення, впорядкування платоспроможної праці, отримання 

додаткових економічних переваг. Якщо шведська модель, започаткована в середині 
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ХХ ст., була балансом між полярними моделями капіталізму та соціалізму, то 

датська модель «гнучкої безпеки» стала своєрідним альтернативним третім шляхом 

побудови превентивної моделі загального добробуту, що балансує між гнучкої 

системою Скандинавського регіону та жорсткими методами зайнятості, 

притаманними практиці країн Південної Європи. 

Дана модель поєднує конкурентоспроможну ринкову економіку та високий 

рівень соціального захисту. В рамках Європейського союзу дана стратегія обрана 

ключовою [245] з метою створення робочих місць та підвищення зайнятості, 

практична реалізація якої має враховувати характерні національні риси окремих 

держав регіону. Однак, на відміну від моделі, що реалізовувалась в  Швеції (Swedish 

Rehn-Meidner model), модель гнучкої економіки як стратегічний напрям розвитку 

ЄС є, швидше, нечітко регламентованим державним курсом, а не системою 

принципів та правил соціально-економічної державної політики. 

Реструктуризація системи регулювання ринку праці в напрямку диверсифікації 

участі держави передбачає ряд багатосекторних заходів, спрямованих як на 

населення, активно залучене до ринку праці, що виробляє продукт та отримує дохід, 

так і ті верстви, що потребують соціального захисту (економічно пасивне населення 

– діти, інваліди і т.д.) або ж отримує підтримку через тимчасове виключення з ринку 

праці (безробітні). В більш широкому розумінні активна диверсифікована політика 

спрямована на подолання безробіття шляхом всебічного розвитку економіки, 

створення нових робочих місць, цілеспрямованої системи навчання, підготовки, 

перепідготовки та перекваліфікації працівників, зменшення залежності громадян від 

соціальних трансфертів, забезпечення громадської дисципліни. 

Застосування конкретного набору інструментів активної державної політики 

залежить від ряду національних факторів, властивих конкретному середовищу: 

регулювання соціально-трудових відносин, система колективних договорів, 

концепція стратегічного партнерства, ступінь державного втручання,  заходи 

реалізації соціально-економічної державної політики, методи стимулювання праці 

тощо. 



269 

 

У політиці країн скандинавського регіону на ринку праці можна виділити 

декілька стратегій активної державної позиції на ринку праці, що відрізняються 

варіацією таких критеріїв, як інвестиції в людський капітал та ринкові механізми 

регулювання ринку праці. Перший тип стратегії – стратегія «окупації» реалізується 

в умовах низького рівня ринкової орієнтації та інвестиційної активності й 

характеризується створенням робочих місць та запобіганню зниження вартості 

людського капіталу. Другий тип «стимулювання» характеризується сталою 

ринковою орієнтацією та відсутністю капіталовкладень в розвиток людських 

ресурсів й пов'язаний зі зменшенням залежності працівників від соціальних пільг та 

інших методів соціального забезпечення. Третій тип «допомоги» складається з 

заходів зі сприяння працевлаштування, програм консультування, інформаційного 

забезпечення, покриття трансакційних витрат на ринку праці та характеризується 

низьким рівнем інвестицій в людський капітал, просуваючи вже наявні знання та 

навички працівника на ринку праці з метою забезпечення його роботою. Четвертий 

тип «профорієнтації» пов’язаний з формуванням сильних конкурентоздатних 

позицій працівника на ринку праці, його перекваліфікацією відповідно до вимог 

ринку, інвестиціями в його профорієнтацію, адаптацію та розвиток [258]. Таким 

чином, реалізується основний принцип превентивної моделі соціальної економіки – 

здійснення економічно ефективних соціальних інвестицій. 

Скандинавська модель загального добробуту, як правило, характеризується 

соціально-демократичним спрямуванням, широким спектром гарантованих 

державою механізмів та заходів соціального страхування та захисту, а також тісним 

взаємозв’язком масштабів застосування методів соціального забезпечення з 

ринковою кон’юнктурою – поточною ситуацією на ринку (тобто можливостями) та 

рівнем доходів громадян в період їх активного перебування на ринку праці (тобто 

реальними потребами відповідно до їх попередніх внесків). В той же час, система 

державного соціально-економічного захисту гарантує здійснення модифікації праці 

– методу соціальної стратифікації населення одночасно з дотриманням соціально-

прийнятного рівня життя всіх членів суспільства незалежно від ситуації, що 
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склалась на ринку в конкретний момент часу для конкретного індивіда за 

конкретних обставин. 

В Скандинавському регіоні частково відбувається процес дуалізації політики 

соціального забезпечення, що передбачає переорієнтацію з універсальної системи 

загального добробуту на вибіркову активну політику захисту найбільш вразливих 

верств населення. Однак, однозначність доцільності такої зміни орієнтирів є досить 

сумнівною, перебуває в стадії активної дискусії, не підтримується економічно 

активним населенням – основними платниками податків, що не підпадають під 

класифікацію вразливих верств населення. 

Сучасні процеси трансформації ринку праці, механізмів його управління, 

координації діяльності на регіональному, національному та муніципальному рівнях 

Скандинавського регіону здійснюється під впливом глобальних викликів, зокрема: 

посилення тиску на Скандинавську модель самої системи соціального забезпечення, 

спричинену подальшими процесами старіння населення, зростання попиту на 

соціальні послуги одночасно зі скороченням кількості трудоактивного населення, 

що сплачує податки, та послабленням власне податкового тягаря (у відповідь на 

вимоги суспільства та бізнесу); розширення національних ринків праці в результаті 

міграції (як внутрішньо регіонального переміщення, так і притоку мігрантів з-за 

кордону) робочої сили та глобалізації даних процесів, що потребує посилення 

традиційної системи адміністративних заходів та обмежень новими формами 

регулювання процесів в умовах глобального ринку праці; неоднозначність наслідків 

процесів адміністративного реформування інфраструктури надання соціальних 

послуг, що характеризується злиттям та скороченням кількості адміністративних 

одиниць (наприклад, в Данії кількість муніципалітетів в результаті реформи 

скоротилась з 270 до 98, 13 округів заміщено 5 регіонами),  децентралізацією 

управління даною сферою, що призводить як до переорієнтації на більш адресні 

цільові програми захисту, так і до збільшення відстані між користувачами 

соціальних послуг та контрагентами, що їх надають. 

Політика децентралізації системи надання соціальних послуг збільшила вплив 

муніципалітетів на суспільство, розширивши їх функціональні обов’язки, 
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максимально наблизивши потреби до цільових програм, що реалізовуються. Однак, 

в той же час, відсутність дієвих важелів впливу, доступу до системи акумуляції та 

перерозподілу податкових зборів є перепоною ефективної реалізації даних змін. 

Однак, на регіональному рівні місцеві муніципалітети ширше використовують 

локальні бюджетні та позабюджетні фонди з метою соціально-економічного 

розвитку. Доцільність децентралізації та регіональної орієнтації ринку праці та 

соціально-економічного розвитку загалом доводить і провальний досвід Фінляндії, 

де за відсутності регіональних планів розвитку  загально державний план (Finger 

Plan) на практиці не реалізується (заходи соціального захисту та забезпечення не 

досягають адресату). Наразі у Фінляндії готується адміністративна муніципальна 

реформа, що передбачає реалізацію регіональних планів розвитку усіх 18 регіонів 

окремо, яким буде надано право оподаткування, перерозподілу та використання 

коштів з метою формування та розвитку досконалої системи охорони здоров’я, 

бізнесу, транспортної інфраструктури, регулювання ринку праці, реалізацію  

програм соціального захисту та забезпечення. 

Таблиця 4.9. 

Структура ринку праці країн Скандинавського регіону [302],  

2017, тис. чол. 
 

Країна Зайняті Безробітні Економічно 

пасивні 

Швеція 4615,7 307,7 763,3 

Норвегія 2440,4 108,4 556,4 

Ісландія 167,2 4,7 18,6 

Данія 2574,5 156,5 595,2 

Фінляндія 2313,7 206,7 632,8 

Гренландія 23,9 2,3 8,5 

Острів Фаро 24,5 0,7 2,0 

Скандинавський 

регіон 

12159,9 787 2576,8 

 

В 2017 році почалась підготовка адміністративної реформи в Норвегії, що 

передбачає з січня 2020 року передачу всіх ресурсів та зобов’язань до органів 

місцевої та регіональної влади з метою розширення їх повноважень як девелоперів 

системи соціальних послуг. Уряд Швеції в 2016 році презентував нову карту 

адміністративних регіонів, однак з огляду на ряд критики з боку громадськості, він 
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змушений був переорієнтувати стратегію розвитку в напрямі зміцнення потенціалу 

муніципалітетів в рамках існуючих адміністративних меж. 

Загалом, структура ринку праці складається з зайнятого населення 

(працевлаштовані на умовах повної та часткової зайнятості та здобувачі освіти), 

безробітних (перебувають в стадії активного пошуку роботи) та економічно 

пасивного населення (люди, які не навчаються, не працюють і не шукають роботу). 

Зайняті та безробітні разом становлять економічно активне населення. Інклюзивний 

підхід передбачає залучення до ринку праці представників всіх трьох категорій.  

Рівень безробіття, що також характеризує стан ринку праці, в країнах 

Скандинавського регіону є значно нижче за середньозважені показники ЄС (8,4%), 

зокрема в Норвегії - 4,3%, Данії - 5,7% , Швеції – 6,3%, Фінляндії – 8,2%. Особливу 

увагу приділяють застійному безробіттю (довгострокове безробіття більше 12 

місяців), оскільки саме його суб’єктів найважче повторно залучити на ринок праці, а 

втрати для економіки є найбільш вагомими. Країни Скандинавського регіону 

традиційно утримують лідируючі позиції в даному рейтингу. За середньозваженого 

показника ЄС на рівні 46,6% національний рівень довгострокового безробіття в 

Фінляндії та Норвегії зберігається на рівні 25,7%, Данії – 22,3%, Швеції – 18,3%%, 

Ісландії – 12%, середньозважений показник по регіону 23% [350]. 

З 2017 року рецесія на ринку праці в країнах Скандинавського регіону, 

спричинена світовою фінансовою кризою, змінилась позитивними тенденціями. 

Зокрема,  Швеція демонструє найвищий серед країн ЄС рівень зайнятості, в 

Фінляндії абсолютні показники рівня безробіття залишаються найнижчими, до того 

ж, в окремих галузях попит на певних спеціалістів досить значний за відсутності 

фахівців з належними компетенціями. Однак, система вищої освіти, що передбачає 

зростання кількості осіб, які здобувають спеціалізовану підготовку, свідчить про 

перспективи посилення конкурентних позицій вітчизняних працівників на ринку 

праці загалом та більш повному забезпеченню зайнятості та потреб в 

висококваліфікованих кадрах на національних підприємствах  регіону. 

Існуючий дисонанс в попиті на ринку праці, пропозиції трудових ресурсів 

(зокрема, наявність більшої кількості робочих місць та кваліфікованих фахівців з 



273 

 

вищою освітою у містах) розбалансовує усталену структуру управління, створює 

неоднорідні для окремих муніципалітетів умови функціонування (джерел залучення 

коштів та напрямків їх освоєння). 

Суттєвий вплив на ринок праці Скандинавського регіону здійснюють міграційні 

процеси, які повинні бути враховані в побудові механізмів його управління. 

Інтеграція мігрантів до регіонального ринку праці відбувається з врахуванням 

перепон через невідповідність структури заробітної плати, частку некваліфікованої 

робочої сили, відмінностями освітньої підготовки реципієнтів та мігрантів.   

Ефективно функціонуючий ринок праці є головним пріоритетом будь-якої 

країни та/або регіону. Наявність достатньої кількості робочих місць, заміщених 

працівниками відповідної кваліфікації, дозволяє визначити ринок праці важливим 

компонентом економічної системи, задіяним у виробництві товарів та послуг, 

формуванні національного продукту, забезпеченні доходної частини бюджету. 

Досить часто оподаткування праці є основним джерелом доходів для місцевих та 

державних органів влади. Ефективна зайнятість не лише формує доходну частину 

бюджету місцевих муніципалітетів та держави, а й виконує важливу соціальну 

функцію, забезпечуючи дохід працівників та членів їх родин, нівелюючи ризик 

бідності та соціального відчуження. Таким чином, в контексті глобальної стратегії 

розвитку ЄС загалом та Скандинавського регіону безпосередньо кон’юнктура ринку 

праці, рівень зайнятості розглядається первинним соціальним показником 

досягнення сталого розвитку.  

Системно ринок праці перебуває в тісному взаємозв’язку з економікою. Однак 

економічні цикли на ринку праці, які носять причинно-наслідковий характер, 

відбуваються з певним відставанням. Так, економічна криза, що почалась в 2008-

2009 роках, безсумнівно, позначилась на ринку праці. І якщо перші показники 

виходу з неї та економічного зростання прослідковувались в регіоні з 2015-2016 

років, то позитивна тенденція на ринку праці починається з 2017-2018 рр. Певне 

відставання пояснюється дією інституційних механізмів, що набули поширення в 

період кризи, зокрема зменшення розміру пенсійного забезпечення, практика 

невідновлення строкових контрактів, повільному зростанні кількості робочих місць, 
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міграційних процесів, пов’язаних з відтоком молодих кваліфікованих кадрів та 

притоком низькокваліфікованих працівників з слабо розвинутих країн світу, тощо.  

Найнижчі показники зайнятості в ЄС у віковій групі 20-64 роки  становили 

68,3% в 2013р. ( 71% в 2017р., ціль на 2020р. 75%). Дані показники є 

середньозваженими. В той час як деякі країни ЄС ще не досягли докризових 

показників зайнятості (Іспанія, Італія, Португалія, Греція), інші навіть в період 

кризи демонстрували підвищення рівня зайнятості (Німеччина, Австрія та 

Швейцарія). Країни ж Скандинавського регіону демонструють сталі показники 

зростання. Зокрема, в 2016 році найвищий рівень зайнятості в Європі був в Ісландії 

(85%), Швеції (81,2%) та Норвегії (78,6% навіть за умови зниження цін на нафту, що 

негативно вплинуло на рівень зайнятості). 

За загально регіональних позитивних показників залишаються певні національні 

відмінності, що характеризують ринки праці окремих країн Скандинавського 

регіону. 

Найвищі показники економічного розвитку і, відповідно, зайнятості 

працездатного населення (у віці 15-64 роки) в Ісландії супроводжуються надмірним 

зростанням попиту на робочу силу, особливо в сферах будівництва та туризму, яка 

адекватно не може бути задоволена наявною всередині країни пропозицією 

трудових ресурсів.  

Швеція характеризується нерівномірністю внутрішнього розподілу зайнятих 

всередині країни. Так, в той час як деякі області досягли рівня зайнятості 85% 

(Стокгольм, Гетеборг, Мальме), в інших докризовий показник в 70% ще не 

досягнуто. Державна політика на ринку праці Швеції ґрунтується на високих темпах 

зростання ВВП і спрямована на активне залучення всього працездатного населення 

(як безробітних, зареєстрованих у відповідних службах зайнятості й тих, хто 

активно шукає роботу, так і того населення працездатного віку, хто навіть в 

докризовий період не був працевлаштованим). Така політика зайнятості призвела до 

неоднозначних наслідків: з одного боку зріс рівень зайнятості населення, а з іншого 

– рівень безробіття в Швеції перевищує показники Норвегії та Данії, оскільки, 

перейшовши з категорії економічно пасивного населення і позбавившись соціальних 
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виплат та пільг по цій категорії, досить велика частка набула статусу безробітних й 

користується, наразі, державним соціальним захистом у випадку безробіття. 

Найнижчими показники зайнятості є у Фінляндії та Данії. Зростання безробіття 

та скорочення зайнятості в Фінляндії пояснюється економічною кризою, що 

передувала фінансовій й поглибила її проходження. Скорочення обсягів 

торговельного обороту  з Росією, закриття або обмеження діяльності таких великих 

підприємств, як Nokia, автоматизація виробництва в лісовій промисловості, тощо, 

спричинила масове вивільнення працівників. Фінляндія також є країною з 

найменшою часткою неповної зайнятості (15% зайнятих за умовами неповного 

робочого дня у Фінляндії порівняно з середньозваженим показником по регіону на 

рівні 20%) [375].   

Як і в інших європейських країнах ринок праці Скандинавського регіону є 

неоднорідним. Поглиблення урбанізації посилює сучасні виклики, пов’язані зі 

старінням населення та  де популяризацією в сільських районах. Зокрема, рівень 

зайнятості в містах є, традиційно, вищим, ніж в сільській місцевості: 34% загальної 

робочої сили сконцентровано в столичних регіонах, ще 20% у великих другорядних 

містах, де розташовані найбільші вітчизняні компанії та представництва МНК та є 

попит на високо кваліфіковану робочу силу. В той же час, такі високо розвинені 

регіони відчувають гостру потребу в робочій силі, а наявні трудові ресурси не в 

змозі заповнити всі наявні вакансії. Це призводить до повільного економічного 

зростання, підвищення вартості робочої сили (зростання розмірів заробітної плати), 

вимагає додаткових видатків від компаній на ведення конкурентної боротьби за 

кваліфіковану робочу силу або її більш вартісне залучення з зовнішніх ринків праці. 

Високий рівень зайнятості в країнах Скандинавського регіону характеризується 

активним залученням до ринку праці (фактичним працевлаштуванням) переважної 

більшості жінок (найвищі показники в Ісландії, Швеції, Норвегії та Данії) та осіб 

похилого віку (55-64 роки), на відміну від інших країн Європи [287]. Окремий 

напрямок державної політики регулювання ринку праці присвячено залученню 

жінок до ринку праці. Ефективність подібних дій пояснюється наявністю 

розгалуженої системи соціальної підтримки та допомоги, зокрема суттєве 
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матеріальне заохочення жінок у випадку дострокового виходу з відпустки та 

виплата допомоги по організації догляду за неповнолітніми дітьми протягом 

робочого часі.  

 Незважаючи на досить значну частку залучення жінок (більше 54% в 

середньому по регіону) до ринку праці, залишається неподоланним розрив в оплаті 

праці між жінками та чоловіками, а також великий відсоток жінок, зайнятих за 

умовами тимчасової праці на неповний робочий день (наприклад, 40% неповної 

зайнятості в Швеції серед жінок є недобровільним рішенням, а примусом зі сторони 

роботодавця [276]). Так, розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками в Швеції 

становить 14%, Норвегії 14,9%, Данії 15,1%, Фінляндії 17,3%, Ісландії 17,5% за 

середньозваженого показника по ЄС на рівні 16,3% [299]. 

Протягом останніх років Скандинавський регіон відчуває суттєвий приплив 

мігрантів. Однак з моменту перетину ними кордону до їх входження на ринок праці 

як повноцінних трудових ресурсів утворюється певний часовий лаг, необхідний для 

оформлення документів, вивчення мови, підтвердження певного рівня освіти, 

проходження перекваліфікації та інших видів адаптації експатріантів та мігрантів. 

Країни Скандинавського регіону притримуються єдиного в рамках ЄС курсу на 

підтримку та надання переваги в процесі адаптації громадянам ЄС (внутрішньо 

переміщеним в межах регіону), асиміляція яких відбувається більш ефективно та 

потребує менших затрат часу та коштів.  
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Рис.4.7. Рівень зайнятості за країнами відповідно до місця народження 

мігрантів [287] 
 

Очевидно, що кількість зайнятого на ринку праці корінного населення країн 

Скандинавського регіону та внутрішньо переміщених в рамках ЄС працівників 
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майже тотожне, в той час як кількість зовнішніх мігрантів менше, однак їх частка в 

загальній структурі зайнятості залишається значною.  

Прийом та асиміляція біженців, наразі, використовується урядами країн 

Скандинавського регіону як джерело покриття дефіциту робочої сили та ефективний 

метод відродження сільських місцевостей, які зазнають занепаду внаслідок 

посилення процесів урбанізації. Так, біженці, яким надано притулок, зобов’язані 

розміщатись в чітко визначених межах окремих муніципалітетів, які особливо 

гостро відчувають занепад, рецесію та економічний спад. Активна державна 

політика, в свою чергу, спрямована на подальшу інтеграцію мігрантів на ринок 

праці, методи якої включають: мовне навчання, швидку процедуру перевірки та 

підтвердження якості набутої освіти, забезпечення молоді набуття освіти в разі її 

відсутності, проведення підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників 

простих процесій, працевлаштування на ті робочі місця, що не потребують набуття 

спеціальних знань, вмінь та навичок [337].  

Скандинавський регіон має досконалу сучасну економічну структуру, 

відповідно до якої в сфері зайнятості так само відбувається переорієнтація з 

традиційних сфер промислового виробництва та сільського господарства на сферу 

послуг. Характерною для країн регіону рисою є надзвичайно висока у порівнянні з 

іншими країнами ЄС частка зайнятих в сфері соціальних послуг, освіти та охорони 

здоров’я, що є закономірним за умови реалізації концепції превентивної моделі 

загального добробуту. 

Однак рівень зайнятості є не єдиним показником, що характеризує ефективність 

функціонування ринку праці, оскільки високого рівня зайнятості можна досягти 

завдяки зниженню заробітної плати та широкому використанню тимчасової праці на 

умовах неповного робочого дня, що не сприятиме позитивним соціально-

економічним зрушенням. Темпи приросту ВВП на душу населення, підвищення 

рівня життя, полегшення доступу до благ, задоволення потреб завдяки гідній оплаті 

праці свідчитимуть про ефективність обраної політики регулювання ринку праці, 

активну позицію держави.  
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Стабільний ринок праці, сталі показники зайнятості та зростання доходів 

населення завдяки його досконалому функціонуванню є основою превентивної 

моделі загального добробуту, що реалізується в регіоні, а також складовою високого 

рівня життя його населення. 

Таблиця 4.10. 

Зайнятість за секторами економіки [441], % 

 

Галузь ЄС Сканд. 

регіон 

Шве-

ція 

Норве-

гія 

Фін-

лян-

дія 

Данія Іслан-

дія 

Сільське 

господарство, 

лісництво, рибальство 

4,5 2,5 2,1 2,3 3,3 2,6 4,2 

Промисловість та 

видобуток 

сировинних продуктів 

15,8 11,5 11,9 10,1 13,2 10,8 10,3 

Електро-  та водна 

енергія 

1,5 1,0 1,0 1,2 1,0 0,8 1,3 

Будівництво 6,8 6,9 7,0 8,1 6,4 5,9 6,2 

Торгівля 14,0 13,1 12,1 13,6 11,8 15,6 12,9 

Транспорт та 

комунікації 

8,2 8,8 8,5 8,8 9,7 8,5 11,2 

Готельний та 

ресторанний бізнес 

4,7 3,6 3,5 3,3 3,6 3,9 6,0 

Бізнес-консалтинг 13,5 14,8 15,3 12,8 15,2 15,6 13,3 

Державне 

адміністрування 

6,9 5,6 5,8 6,3 5,1 4,9 4,1 

Освіта 7,6 9,0 10,6 8,2 7,2 8,4 12,8 

Охорона здоров’я та 

соціальна робота 

10,8 17,9 16,6 20,7 17,0 18,4 11,4 

Інші послуги 5,8 5,4 5,6 4,7 6,5 4,7 6,3 
 

Основним принципом функціонування ринку праці є реалізація концепції його 

інклюзивності [337], що передбачає активне залучення всіх верств населення, як 

умова більшості кількості громадян до працевлаштування. Зайнятість сприяє 

економічній самостійності, соціальній інтеграції та сталому розвитку кожної 

особистості.  

Вагомим є й такий показник стану ринку праці, як індекс бездіяльності – 

економічно пасивних осіб, що позбавлені моральних та матеріальних стимулів до 

праці навіть за наявності фізичних та розумових здібностей до неї. Основними 

причинами бездіяльності є звільнення, хронічна хвороба або інвалідність, навчання, 
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декретна відпустка, особисті причини (зокрема, в середньому 1-2% населення не 

бажають працювати за будь-яких обставин, що є суспільною проблемою в усьому 

світі). Усереднений показник бездіяльності становить 20,8%, в межах 

Скандинавського регіону – 14,8%. Цікавою є кореляція показників безробіття та 

бездіяльності, зокрема в Фінляндії високі обидва показники, в Норвегії та Данії 

індекс бездіяльності значно перевищує показники безробіття, рівень безробіття в 

Швеції досить високий за низьких показників економічно пасивного населення. 

Ситуація, що склалась в Швеції, отримана здебільшого в результаті зваженої 

активної державної політики залучення трудових ресурсів до ринку праці, 

забезпечення індуктивної зайнятості [161].  

Суттєвою проблемою залишається низька активність молоді, недостатня їх 

участь в економічному та соціальному житті окремих країн та регіону в цілому. В 

даному аспекті країни Скандинавського регіону перебувають в аутсайдерах. 

Сучасний рівень безробіття серед молоді перевищує навіть показники кризових 

років (12,5% в 2017р. проти 4,7% в 2009р.) З метою регулювання даних процесів 

була введена система обмежень та штрафів, що зобов’язує молодь 

працевлаштовуватись одразу після здобуття освіти. Однак ситуація продовжує 

загострюватись. За середньо зважених показників в ЄС на рівні 18,7% в Швеції 

рівень безробіття серед молоді становить 18,9%, в Фінляндії 20,7%, а окремих 

сільських районах Данії та Норвегії перевищує 25%. 

Статистичні органи ЄС розраховують в даному випадку специфічний показник 

NEET31, який охоплює молодь від 18 до 25 років, що не мають належного освітнього 

рівня, не є зайнятими і потребують довгострокової державної підтримки. Середній 

показник NEET в ЄС становить 15,2%, в Фінляндії – 13,7%, Швеції – 8,4%, Данії – 

7,7%, Норвегії – 7,4%, Ісландії – 4,5% [444]. 

Одним з пріоритетів сучасної державної політики на ринку праці є забезпечення 

рівного доступу до нього всіх громадян – корінного населення регіону, внутрішніх 
 

31 NEET або Ni-Ni (англ. Not in Education, Employment or Training) — молодь, що в силу різних факторів економічного, соціального 

та політичного характеру не працює і не здобуває освіту. В  ЄС виникнення даного феномену пов’язується з соціально-

економічними причинами – економічною ситуацією в країні (до такої групи, в першу чергу, потрапляють представники 

малозабезпечених сімей з низьким освітнім рівнем) та розвитком системи соціального забезпечення (за високого рівня загального 

добробуту та значною за обсягами соціальною допомогою втрачається мотивація до праці).   
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мігрантів з ЄС та зовнішніх іммігрантів. Навіть за наявності додаткових гарантій та 

програм підтримки, розроблених країнами ЄС базуючись на забезпеченні 

відповідних конвенцій Міжнародної організації праці з захисту зовнішніх мігрантів 

та біженців, рівень безробіття таких громадян значно вищий за рівень безробіття 

корінного населення.  
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Рис.4.8. Рівень безробіття [430], %  
 

Загалом, зовнішні іммігранти досить повільно інтегруються на національні 

ринки праці країн Скандинавського регіону, що пояснюється недостатнім рівнем їх 

освітньої підготовки, відсутності належного рівня знання мови країн перебування, 

соціальної незахищеності та низького рівня життя загалом. Характерною рисою 

ринку праці Норвегії, Швеції, а також Швейцарії є досить низька частка низько 

кваліфікованої робочої сили серед вакантних робочих місць, які б могли зайняти 

мігранти. Це знижує перспективи їх працевлаштування в рамках регіону навіть за 

наявності окремих привілейованих програм соціального захисту, сприяння та 

інтеграції [268]. 

В умовах багатогранності світового ринку праці та нерівномірного економічного 

розвитку окремих країн світу рух трудових ресурсів через національні кордони 

дозволить максимізувати ефективність їх використання та забезпечити баланс 

попиту та пропозиції на ринку праці. Зі старінням населення європейських країн 

імміграція є один з дієвих засобів вирішення демографічних проблем, спричинюючи 

тим самим додаткові фіскальні видатки, пов’язані з реалізацією процесів 

інтеграційної політики на ринку праці. 

Досвід країн Скандинавського регіону свідчить, що іммігранти, що прибули з 

промислово розвинутих країн, потребують в середньому 2-3 роки на повну 

інтеграцію до внутрішнього ринку праці, в той час як прибулі з економічно 
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відсталих регіонів – 5-10 років. Однак сталість їх участі у виробничих процесах, 

інтеграції до національних та регіональної системи соціального забезпечення є, в 

перспективі, більш довготривалою, оскільки мігранти з відсталих регіонів 

відрізняються меншою мобільністю в перспективі, ніж високо кваліфіковані 

резиденти ЄС [278, 279]. 

В той же час, емпіричні дослідження [258] показують, що іммігранти в менш 

розвинутих економік мають більшу гнучкість. Це пояснюється, в першу чергу, їх 

постійним перебуванням на вторинному ринку праці, а, отже, постійне відчуття 

загрози втратити роботу, нестабільність очікувань в майбутньому зобов’язує їх бути 

більш гнучкими в умовах мінливого зовнішнього середовища, більш 

пристосованими до постійних коливань. Окрім того, маючи першочергово гірші 

конкурентні позиції на внутрішньому ринку праці Скандинавського регіону, трудові 

ресурси з економічно відсталих регіонів активно використовують надані в рамках 

цілого ряду програм розвитку можливості отримання додаткової кваліфікації, 

підвищення рівня освіти, набуття додаткових вмінь та знань. Постійний розвиток 

підвищує їх конкурентоздатність.  

Існуюча в країні широка система соціального захисту та забезпечення здійснює 

на ринок праці та самі міграційні процеси двоякий вплив. З одного боку, наявність 

соціального забезпечення є стимулюючим фактором притоку мігрантів до регіону, 

але з іншого – наявність прогресивної системи соціального страхування (виплати по 

якій зростають з надбанням додаткових пільгових категорій – погіршення здоров’я, 

наявність неповнолітніх дітей і т.д.) одночасно з низьким рівнем оплати праці 

низько кваліфікованих мігрантів з економічно відсталих країн не сприяє їх активній 

інтеграції до ринку праці, а мотивує їх перехід до економічно пасивної категорії 

населення (шляхом оформлення інвалідності або інших методів) й отримання 

виключно соціальної допомоги, розмір якої не суттєво відрізняється від 

мінімального розміру заробітної плати.  

Дані фактори пояснюють останні тенденції зниження рівня зайнятості за умови 

зростання міграційних потоків до регіону й змушують систему соціального захисту 
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та забезпечення переорієнтовуватись з підтримки безробітних на субсидіювання 

зайнятості населення.  

Інтеграційна політика на ринку праці тісно пов’язана з соціальною інтеграцією. 

Мігранти та біженці на сучасному етапі соціально-економічного розвитку є 

незаперечним його фактором, який слід враховувати, а стратегічний менеджмент 

якого дозволить знизити видатки й отримати переваги, як економічні, так і 

соціальні. 

В 2016 році Рада міністрів Скандинавського регіону розробила програму 

«Північного співробітницітва з питань інтеграції біженців та мігрантів» (Nordic 

collaboration on integration of refugees and migrants) [410], основною метою реалізації 

якої є поглиблення регіональної інтеграції на ринку праці. 

Основні заходи, передбачені даною програмою розвитку, спрямовані, в першу 

чергу, на останню велику хвилю мігрантів, що прибули в 2015-2016 роках з Сирії та 

Афганістану. Розробка першочергових проектів інтеграції та адаптації біженців до 

регіонального ринку праці базується на т.з. принципі «картографування 

компетенцій», поширеного в усіх країнах Скандинавського регіону, що надають 

притулок біженцям (окрім Ісландії). Даний принцип передбачає визначення 

основних компетенцій, які безпосередньо впливають на формування рівня 

конкурентоздатності трудових ресурсів на ринку праці, відповідають нагальним 

потребам економіки та наявність яких сприятиме пришвидшенню та підвищенню 

якості процесів адаптації та інтеграції біженців. Першочерговими компетенціями, 

наразі, є знання мови та наявність необхідних практичних навичок та досвіду роботи 

в галузях, попит на робочу силу в яких переважає в сучасній кон'юнктурі ринку 

праці.  

Наразі, в профільних відомствах Данії, Швеції, Фінляндії та Норвегії проходить 

тестування нова методика оцінки кваліфікації біженців. Новітня цифрова 

платформа, пілотна версія якої запроваджена в 2018 році в Норвегії та Швеції, 

дозволяє застосовувати метод центру оцінювання (assessment centre), що на основі 

поєднання різноманітних методик самооцінки, тестування, кваліфікаційних розмов і 

т.п. дозволяє здійснювати на первинних етапах картографування компетентностей 
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прибулої в регіон робочої сили. Позитивною рисою є активне залучення до даного 

процесу роботодавців, як допомагають формулювати актуальний перелік 

компетенцій, які користуються надмірним попитом на ринку. Норвегія, окрім того, 

застосовує жорстку адміністративну модель селекції біженців за їх кваліфікаційним 

та освітнім рівнями. В результаті розроблено дві кардинально відмінні системи 

інтеграції для біженців з високою кваліфікацією та з відсутністю такої, що як 

пришвидшує та полегшує процес інтеграції самих біженців, так і є більш економічно 

та соціально ефективним в використанні для самої держави. 

 

Таблиця 4.11. 

Мовне навчання мігрантів в країнах Скандинавського регіону [290] 

 

Країна Максимальна тривалість 

державного  

фінансування мовної підготовки 

Максимальний термін 

навчання 

Данія 5 років (термін можна продовжити у 

випадку хвороби) 

Обмеження відсутні 

Фінляндія Максимум 5 років (навчання має бути 

розпочато протягом перших трьох 

років з моменту отримання 

соціального захисту) 

Приблизно 2100 годин 

Норвегія 5 років 3000 годин 

Швеція Обмеження відсутні Обмеження відсутні 
 

Важливим елементом ефективної інтеграції іммігрантів на ринок праці є 

державні програми фінансування вивчення мови приймаючої країни. В Ісландії 

окремі програми інтеграції біженців та їх мовної підготовки не розробляються, хоча 

формально створені всі необхідні можливості проходження навчання та підвищення 

кваліфікації. За умови майже нульових показників безробіття процес інтеграції 

іммігрантів в країні відбувається досить легко та швидко. 

Однак нагальною залишається потреба цільового підходу формування 

навчальних програм мовних курсів, асимільованих з нагальними потребами ринку 

праці. В даний час уряди країн експериментують з освітніми моделями, прагнучи 

досягти оптимального зв’язку між вивченням мови та процесами зайнятості. 
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Побудова соціальних мереж залучених до процесу інтеграції та адаптації 

адміністративних структур є ще одним пріоритетним напрямком розвитку ринку 

праці. До даного процесу включені всі члени суспільства, однак кожен громадянин 

приймає участь (будучи зайнятим, сплачуючи податки) та зацікавлений (отримуючи 

соціальний захист) в ефективній реалізації превентивної моделі загального 

добробуту. 

Надмірна, досить жорстка система соціального захисту, що існує в країнах 

Скандинавського регіону, є перепоною інтеграції робочої сили низької кваліфікації 

навіть за умови існування підвищеного попиту на неї на регіональному ринку праці. 

Так, досить високі рамки мінімального рівня оплати праці в Швеції створюють 

перешкоди працевлаштування низькокваліфікованої робочої сили й формують 

певний дисонанс на ринку праці, коли певні категорії вакантних посад не можуть 

бути заміщені взагалі [223] (зважаючи на відсутність пропозиції корінного 

населення та неможливості працевлаштування іноземців, які погоджуються на 

значно гірші умови оплати праці).  

Загалом, інтеграційна політика на ринку праці є комплексною стратегією всіх 

країн Скандинавського регіону, зусилля яких об'єднані в одному напрямку. Однак 

наявні певні відмінності, існування яких пов'язано, в першу чергу, з пілотністю 

більшості проектів та програм розвитку, що реалізовуються, наразі, в даній сфері. 

Так, децентралізація роботи з біженцями в Данії дозволяє реалізовувати адресні 

програми підтримки та субсидіювання, спрямовані на підвищення інтеграції 

біженців в окремих регіонах, орієнтуючись на їх нагальні потреби в робочій силі та 

наявні ресурси їх задоволення. Норвегія ж реалізує комплексні централізовані 

програми, які охоплюють участю всі споріднені в даному процесі сфери – 

соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, праці і т.п. Швецька модель 

передбачає активне залучення об’єднань роботодавців та профспілок, реалізуючи 

концепцію соціального партнерства в межах інтеграційних перетворень на ринку 

праці.  

До загальних тенденцій, що визначають стратегію регуляторної політики регіону 

на ринку праці, відносяться: протекціоністські заходи поєднані з селекційною 
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політикою на ринку праці (перевага надається міграції між країнами регіону, а 

сегрегація зовнішніх мігрантів відбувається за принципом кваліфікації та фахової 

приналежності); стимулювання власної робочої сили до працевлаштування 

(впровадження регуляторних заходів щодо контролю працевлаштування за умови 

збереження високого рівня соціальних гарантій та забезпечення); поглиблення 

інклюзивності ринку праці, що забезпечує попит на робочу силу та зменшує 

навантаження на державний бюджет щодо виплати соціальних допомог по 

інвалідності та безробіттю. 

Ще одним, характерним для Скандинавського регіону, секторальним виміром 

соціалізації економічної політики виступає реформування системи споживання з 

метою побудови досконалої моделі завершеного циклу.  

Перерозподіл продуктів харчування є однією зі складових активної соціально-

економічної державної політики забезпечення, запорукою реалізації основних 

принципів превентивної моделі загального добробуту. Найбільш дієвим його 

механізмом, поширеним в усіх країнах Європи, є функціонування продуктових 

банків (food banks), діяльність яких координується Федерацією європейських 

продуктових банків (Federation of European Food Banks). З країн Скандинавського 

регіону лише Данія та Норвегія є членами Федерації.  

Однак, у всіх країнах регіону розроблені національні стратегії скорочення 

продовольчих відходів, деякі ініціативи яких спрямовані на подолання відмінностей 

у функціонуванні ланцюгів постачання продуктів харчування. Це є характерною 

рисою, особливістю Скандинавської моделі управління процесами перерозподілу 

продуктів харчування, що розглядається швидше як спосіб забезпечення 

ефективного використання надлишку ресурсів (модель «суспільство без відходів» 

[269]), ніж виключно як побудова досконалої системи забезпечення населення 

продуктами харчування. 

Редистриб’юція продуктових запасів сприймається як безпрограшний для віх 

учасників процесу сценарій, що забезпечує одночасне ефективне використання 

надлишку ресурсів, переробку харчових відходів, налагодження ланцюгів 

перерозподілу продуктів харчування, підтримку соціально незахищених верств 
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населення, подолання структурної бідності, отримання додаткових економічних 

ефектів, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.9. Система перерозподілу продуктів харчування як складової 

активної соціально-економічної політики держави 

Переважна кількість заходів, що реалізуються країнами регіону в цій сфері, 

може бути визначена як пожертва продуктів харчування, що передбачає як 

спонсорську допомогу, так і перерозподіл продукції, що втратила свою ринкову 

вартість. Перерозподіл в рамках ланцюгів споживання від виробника до кінцевого 

споживача, в свою чергу, може здійснюватись або через центри перерозподілу, такі 

як продуктові банки (зазвичай застосовується на загально державному рівні), або ж 

безпосередньо до споживачів в особі благодійних організацій (локальний рівень 

управління). 

Принциповою для Скандинавського регіону є реалізація даної системи заходів 

не виключно в сфері соціального, а переважно соціально-екологічного спрямування. 

Яскраво відмінності даних підходів ілюструє система перерозподілу продуктів 

харчування як складової активної соціально-економічної державної політики [294, 

295]. 
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Важливим завданням Ради міністрів Скандинавського регіону є розробка систем 

відстеження та визначення кількості продуктів харчування з метою вдосконалення 

існуючих механізмів їх перерозподілу та утилізації харчових відходів. Нагальним 

пріоритетом є вдосконалення існуючих засобів координації та регулювання 

діяльності й взаємовідносин між всіма учасниками процесу перерозподілу продуктів 

харчування: виробники, роздрібні та гуртові торгові контрагенти, продуктові банки 

та інші.  

В рамках Європейського Союзу існує єдиний згалоджений підхід до 

регулювання системи перерозподілу продуктів харчування. Гармонізований закон 

ЄС щодо питань безпеки та стандартизації продуктів харчування  (№178/2002) був 

доповнений додатковими правилами щодо гігієни продуктів харчування (№852/2004 

та 853/2004), контрольних заходів їх дотримання (№882/2004), регламентації 

діяльності виробників харчової галузі (№854/2004). В даному контексті 

перерозподіл продуктів харчування вважається дистрибутивною діяльністю, а її 

регламентація застосовується до всіх операторів та контрагентів даного процесу 

[146].  

Однак особливості трактування даних методів в рамках національного 

законодавства країн Скандинавського регіону має ряд відмінностей. Характерною 

особливістю є більш суворе застосування розроблених в ЄС правил в рамках регіону 

в порівнянні з іншими країнами ЄС.  

Відповідно до регіонального законодавства всі контрагенти, залучені до 

процесів перерозподілу продуктів харчування та надання послуг в цій галузі, 

вважаються операторами харчової галузі. Однак у Норвегії процедура регулювання 

є дещо спрощеною, оскільки національний продовольчий банк та національні 

благодійні організації, що надають соціальні послуги в сфері забезпечення 

продуктами харчування додатково визначаються як кінцеві споживачі.  

Відмінною рисою регіональної системи регулювання перерозподілу продуктів 

харчування між усіма її учасниками є національні режими поетапного контролю. 

Відповідно до Постанови ЄС (№178/2002) діяльність всіх операторів харчової галузі 

як пріоритетної в рамках превентивної моделі загального добробуту підлягає 
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контролю на всіх етапах здійснення. У Данії, Фінляндії та Швеції такому контролю 

підлягають всі продовольчі банки та благодійні організації. В Данії основним 

засобом контролю є надмірна деталізація всієї інформації про виробників, склад 

продукції, напрямки їх перерозподілу, джерела фінансування тощо. У Фінляндії, де 

діяльність продовольчих банків здійснюється не централізовано, а локально, що 

сприяє скороченню ланцюгів постачання та більш оперативному задоволенню 

нагальних суспільних потреб,  основною вимогою є виключно реєстрація всіх 

донорських операцій в цій сфері. Таким чином, зменшується адміністративний тягар 

та удосконалюється система перерозподілу.  

Контрольні заходи в сфері перерозподілу продуктів харчування є ключовим 

аспектом функціонування превентивної моделі загального добробуту. Відмінними 

для країн Скандинавського регіону є питання фінансування реалізації даних 

механізмів. Так, контроль операторів харчової галузі в Норвегії є повністю 

безкоштовним; в Данії – первинний контроль є безоплатним, в той час як 

поглиблений здійснюється за рахунок операторів роздрібної торгівлі; в Фінляндії 

навіть благодійні організації та продовольчі банки покривають вартість контрольних 

заходів, однак такий контроль можливий лише у випадку виникнення вагомих 

передумов їх застосування. 

Окремим аспектом регулювання даної сфери в країнах ЄС є звільнення 

операторів харчової галузі від сплати податку на додану вартість, що регулюється 

податковим законодавством ЄС. Відповідно до положень, що діють в окремих 

країнах, продукти харчування, що йдуть на утилізацію, не підлягають 

оподаткуванню по ставці ПДВ, в той час як продовольчі товари, що йдуть в рамках 

спонсорської допомоги та донорських програм, оподатковуються [108]. Такий стан 

речей призводить до того, що виробникам вигідніше утилізувати продукцію замість 

того, щоб пожертвувати її й довести через продовольчі банки та інші організації до 

кінцевих споживачів.  

Досить жорстке тлумачення даної директиви в Швеції та Данії перешкоджає 

перерозподілу продуктів харчування між всіма зацікавленими сторонами, в той час 

як більш гнучка політика Фінляндії та Норвегії дозволяє успішно реалізовувати  
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політику уникнення продовольчих відходів та задоволення суспільних послуг 

шляхом перерозподілу продуктів харчування як елементу активної соціально-

економічної політики держави. 

В кожній країні Скандинавського регіону координація даної сфери здійснюється 

під егідою профільних організацій. Так, у Фінляндії основним інститутом є Служба 

з безпеки харчових продуктів (Finnish Food Safety Authority), головною метою 

діяльності якого є скорочення харчових відходів та безпечне здійснення 

перерозподілу продуктів харчування. В Данії (Danish Veterinary and Food 

Administration) реалізовується ініціатива, спрямована на обмеження продовольчих 

відходів у секторах роздрібної торгівлі та готельного бізнесу через передачу 

надлишкової продукції до продовольчих банків або благодійних організацій. В Данії 

розроблена унікальна за своєю суттю онлайн-платформа, що дозволяє надзвичайно 

оперативно виставити надлишок продукції, що обов’язково відповідає нормам 

безпеки споживання, й перерозподілити  його між зацікавленими донорськими 

організаціями. Таким чином, задовольняється належний контроль безпеки продуктів 

харчування, скорочуються харчові відходи, задовольняються адресні потреби 

суспільства [384].  

Уряд Норвегії основний акцент ставить на екологічній складовій системи 

перерозподілу продуктів харчування. Так, національна індустрія активно залучена 

до процесів захисту навколишнього середовища шляхом посилення відповідальності 

виробників, зокрема щодо переробки пакувальних матеріалів (скла, пластмаси, 

металу, паперу, картону), впровадження у використання відновних джерел енергії, 

тощо.  

Зважаючи на дані відмінності повна гармонізація правової бази та практики 

використання конкретних механізмів в рамках регіону, наразі, неможлива. Спільним 

же залишається верховенство принципу скорочення продовольчих відходів шляхом 

перерозподілу продуктів харчування, соціальний ефект якого носить вторинний, в 

даному випадку, ефект. 

Хоча офіційна статистика й свідчить про необхідність використання програм 

перерозподілу продуктів харчування саме в рамках соціального забезпечення (навіть 
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за умови сталого зниження частка населення, що потребує допомоги та соціального 

захисту, все ще досить велика: Швеція – 3,9%, Фінляндія – 6,7%, Данія – 3,6%, 

Норвегія – 3,6% населення) [328].  

Загалом, країни регіону рухаються в єдиному для всього ЄС напрямку переходу 

до моделі економіки завершеного циклу (EU Circular Economy Package, 2015). З 

метою забезпечення сталого розвитку в рамках концепції кругової економіки 

передбачається зниження на 50% до 2030 року продовольчих відходів, реалізація 

найуспішніших практик координації перерозподілу продуктів харчування, 

запропонованих профільною робочою групою експертів з більшості країн ЄС. Данія 

та Норвегія є членами робочої групи, активно залучені до даних процесів, 

представляють стратегію реформування даної сфери в рамках регіону загалом. 

Наразі ж єдина загально зважена регіональна стратегія й навіть підхід до 

функціонального визначення основних суб’єктів перерозподілу продуктів 

харчування відсутні. Низька соціальна ефективність порівняно з екологічною 

системи керування перерозподілом продуктів харчування та продовольчими 

відходами країн Скандинавського регіону в порівнянні з іншими країнами ЄС 

пояснюється досить короткою історією існування (найперший створено і  

зареєстровано у Копенгагені в 2009 році) та функціонування національних 

продовольчих банків й досконалою системою соціального забезпечення цих країн, 

що не потребує додаткових інструментів впливу. 

Основними джерелами фінансування продовольчих банків є: державне 

фінансування банків, які надають соціальні послуги окремим незахищеним верствам 

населення (однак часто таке фінансування здійснюється у вигляді негрошової 

допомоги або носить одноразовий проектний характер, тобто є низько ліквідним та 

нестабільним); перерозподіл прибутків, отриманих з інших сфер діяльності, якщо 

продовольчий банк здійснює додаткову, окрім надання соціальних послуг, 

діяльність; оплатне надання додаткових логістичних послуг суб’єктам харчової 

галузі; волонтерські та спонсорські відрахування.  

Соціальна робота, зазвичай, є прерогативою державного фінансування та 

діяльності благодійних організацій. Однак очевидно, що перерозподіл продуктів 
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харчування, наразі, носить не лише соціальний характер, а ще й є послугою, що 

надається суб’єктам харчової промисловості й сприяє зниженню їх витрат на 

управління продовольчими відходами. Саме зниження витрат на утилізацію, 

спалювання або анаеробне розщеплення є причиною безкоштовної передачі 

продуктів харчування кінцевим споживачам через донорські організації та/або 

фінансування продовольчих банків та благодійних донорських організацій шляхом 

оплати наданих ними логістичних послуг по перерозподілу продукції, вартість яких 

є, зазвичай, значно нижчою за вартість управління відходами. 

Задля ефективної соціальної інтеграції продовольчих банків необхідною є 

координація участі системних операторів на національному, регіональному та 

місцевих рівнях. В той же час, самі продовольчі банки, як, наприклад, 

fødevareBanken в Данії, виконує функцію єдиної платформи, на основі якої 

взаємодіють благодійні організації, організації-отримувачі допомоги, виробники та 

кінцеві споживачі соціальних послуг.Основними напрямками даної співпраці та 

взаємодії є: обмін досвідом; розробка спільних керівних принципів діяльності 

донорських організацій; мінімізація витрат на процеси, пов’язані з перерозподілом 

продуктів харчування, шляхом удосконалення комунікаційних мереж задля 

прискорення обміну інформацією та максимально оперативного балансування 

попиту та пропозиції; оптимізація формування та використання ресурсної бази 

шляхом обміну та взаємозаміщення (наприклад, спільне використання складів або 

транспортних засобів); реалізація принципу соціального партнерства з метою 

всебічного залучення органів державної влади до даних процесів загалом та 

формування досконалої законодавчої бази регулювання процесу перерозподілу 

зокрема. 

Логістика, як правило, здійснюється з використанням різноманітних ІТ-систем, 

що дозволяє підвищити ефективність перерозподілу (наприклад, Foodcloud в 

Ірландії та overskudsmad.dk в Данії). 

Останнім часом в рамках Скандинавського регіону, як і в деяких інших країнах 

ЄС, набула поширення наступна система трипаратизму, за якої центральний 

продовольчий банк виконує швидше моніторингову функцію, ніж фактично 
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здійснює перерозподіл. Так, в рамках тристоронньої угоди між продовольчим 

банком, донорськими організаціями та виробниками продуктів харчування 

здійснюється співпраця через основний координаційний центр – продовольчий банк, 

який виступає гарантом якості, в той час як кінцевий перерозподіл виконується 

переважно благодійними організаціями. Продовольчий банк, окрім того, здійснює 

адміністрування, кадрове забезпечення (підбір, навчання) та прискорює процеси 

перерозподілу шляхом координації заявок та замовлень контрагентів. Тобто, окрім 

здійснення виключно логістичних функцій продовольчі банки як основні суб’єкти 

процесу перерозподілу, діють як системі оператори. Аналогічна організаційна 

структура використовується такими банками, як Maistobankas (Литва), Toidupank 

(Естонія) та інші. 

Як альтернативний шлях розвитку, подібний системний оператор може бути 

сформований з ініціативи та за активної участі інших агентів харчової галузі, 

зокрема виробників та / або торговельних мереж. Наразі, в Норвегії набуває 

активного поширення концепція розширеної відповідальності виробника, яка 

передбачає відповідальне управління відходами, дієвим механізмом запобігання 

виникнення яких на законодавчому рівні визнано саме процес перерозподілу 

продуктів харчування.  

Непорушними умовами ефективного перерозподілу мають бути надійність 

ланцюгів постачання, гарантії якості та впевненість у цільовому призначенні 

подібної допомоги. Довготерміновість реалізації даних проектів забезпечується 

зацікавленістю всіх сторін процесу, а особливо бізнес-партнерів брати участь, а 

головне здійснювати фінансування. Така зацікавленість забезпечується наявністю 

переваг та стимулів, які отримують учасники в результаті. Зокрема, донори 

продовольчого банку fødevareBanken, такі компанії, як ARLA, Aarstiderne та Irma 

Online, формують власний соціальний профіль (соціальна стійкість, корпоративна 

соціальна відповідальність, соціальне партнерство), економічні ефекти наявності 

якого повністю компенсують видатки, здійснені в процесі участі в перерозподілі 

продуктів харчування. 
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Поняття стійкості є ключовим для більшості учасників процесу, що втілюють 

соціальні та екологічні переваги від його реалізації. Однак надзвичайно важливо 

дотриматись прерогативи соціального аспекту над екологічним. Окрім того, 

соціальна спрямованість є першочерговою, визначальною в процесі перерозподілу 

продуктів харчування, а екологічні ефекти та економічні переваги, які отримують 

учасники в результаті управління відходами як одним з основних методів 

перерозподілу, є супутніми позитивними ефектами.  

Переважна більшість благодійних організацій в усьому світі залучена до 

процесів перерозподілу продуктів харчування з метою надання додаткових 

соціальних послуг на безоплатній основі, задоволення потреб найбільш 

незахищених верств населення, реалізація соціальної інтеграції бізнес-процесів. 

Найважливішим аспектом їх нагальної діяльності є пошук джерел фінансування та 

їх залучення на довготерміновій основі. Прямий перерозподіл, досконала 

координація, налагодження логістичних мереж за умови належної кількості 

фінансових та матеріальних ресурсів є запорукою успішного функціонування 

системи загалом та максимізації отримуваних соціальних ефектів.  

Суперечливим залишається питання джерел та методів фінансування. Вибір 

моделі перерозподілу та її активних учасників залежить від цілого ряду факторів і 

не є однозначним. Так, державні органи влади мають бути залучені до даного 

процесу в процесі виконання ними прямих функціональних обов’язків соціального 

забезпечення населення. Бізнес-структури, в свою чергу, залучаються до даного 

процесу внаслідок податкових преференцій та субсидіювання, що стимулює 

активність їх позицій та участі.  Однак участь бізнесу, зокрема виробників продуктів 

харчування, хоча й збільшить обсяги їх участі в натуральному вимірі у самому 

процесі перерозподілу, однак не забезпечить необхідного фінансування 

продовольчим банкам, які потребують коштів на підтримку логістичних мереж 

перерозподілу (рух товарів від донора до кінцевого споживача), а також зменшить 

обсяг відрахувань до бюджету та позабюджетних фондів в результаті зниження бази 

оподаткування або надання податкових пільг і преференцій донорам, що негативно 
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позначиться на реалізації інших програм соціального захисту, що проектуються в 

рамках соціально-орієнтованої державної економічної політики.  

Стійких бізнес-моделей з достатнім фінансуванням можливо досягти в 

результаті переговорів між донорами та органами державної влади з метою пошуку 

оптимальної структури перерозподілу видатків та сфер участі в процесі. Очікується, 

що компанії-донори отримуватимуть від даного процесу максимум переваг 

(економічні ефекти, соціальна відповідальність, екологічна відповідальність, 

скорочення видатків на утилізацію, субсидіювання, податкові пільги і т.д.). Більш 

того, за умови функціонування ефективної логістичної системи, що 

використовується продовольчими банками в процесі перерозподілу, обсяги таких 

ефектів зростатимуть. Саме тому вони зацікавлені в збільшенні обсягів 

фінансування.  

За таких умов навіть сама участь в процесі перерозподілу стане елементом 

конкурентних переваг компаній на ринку, а участь у проектах буде здійснюватись 

на конкурсній основі.  

Реалізація подібної політики дозволить оптимізувати існуючі компенсаційні 

моделі. Значні логістичні видатки на утримання додаткових складських приміщень, 

зберігання, утилізацію і т п. перерозподіляються від роздрібних торговельних мереж 

та виробничих потужностей на продовольчі банки або інші суб’єкти, що виконують 

в процесі перерозподілу певні ролі. Наразі, такий сценарій поведінки для бізнесу є 

більш прийнятним, оскільки, окрім економічно ефективніших дій (зокрема, 

інструмент перерозподілу є менш затратним за альтернативні, наприклад, 

виробництво біогазу або кормів для тварин), компанії отримують ряд 

вищезазначених переваг, а суспільство – соціальні послуги на безоплатній основі та 

екологічний ефект.  
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Висновки до розділу 4 

Ресурсно-матеріальна база реалізації національних моделей соціалізації 

економічної політики окремих країн Скандинавського регіону є досить відмінною, 

як і спеціалізація та орієнтація експортного потенціалу та пріоритетних сфер 

економічного розвитку. Однак, географічна близькість, спільність історичних 

передумов  розвитку та подібність культурних особливостей стали основою 

конвергенції національних соціально-економічних моделей, єдино направленість та 

спільність стратегічних пріоритетів розвитку яких стали актуальними характерними 

рисами їх існування.  

Спільна регіональна превентивна модель загального добробуту 

Скандинавського регіону представлена єдиними формами реалізації комунітарної 

соціально-економічної політики держав, діяльністю єдиних або об’єднаних в 

спільну систему координаційних органів управління, тісне функціонування 

національних ринків праці, загальним вектором соціалізації економічних процесів. 

В той же час, національні моделі представлені цілим рядом особливостей, 

існування яких пояснюється відмінними проблемами розвитку, а, отже, й шляхами 

їх подолання. Так, за загальних сталих темпів зростання валового внутрішнього 

продукту, рівнів зайнятості, експорту та іноземних інвестицій, подолання безробіття 

та підвищення середньозважених абсолютних показників добробуту, багатства та 

соціального забезпечення, стабільно високих показниках фінансування соціальної 

сфери, існують певні відмінності в обсягах та формах прояву соціалізації економіки. 

Так, у Фінляндії спостерігається скорочення соціальних програм на фоні їх 

збільшення у Швеції. Ісландія та Швеція проявляють підвищений рівень лояльності 

до біженців та мігрантів, в той час як ринок праці Норвегії дестабілізується 

внутрішніми факторами, такими як добровільне безробіття молоді та незадоволений 

попит на робочу силу на ринку праці. 

Загалом, такі соціально-орієнтовані сфери діяльності та ринки, як ринок праці, 

сфера соціальних послуг є досить універсалізованими в рамках конкретного 

європейського субрегіону – Скандинавського. Зокрема, ринок праці 

характеризується лояльністю до мігрантів, існуванням цілої системи адаптаційних 
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програм (мовних, культурних, матеріального забезпечення, асиміляції), низьким 

рівнем внутрішньо регіональної мобільності, високим рівнем доходів громадян на 

фоні високих ставок податків та значних соціальних гарантій. Однак ,процеси 

соціалізації економіки і, зокрема, соціально-орієнтований ринок праці, здійснює як 

позитивний вплив на специфіку його функціонування на сучасному етапі, формами 

прояву яких є: інклюзивність (як по відношенню до мігрантів, так і по відношенню 

до традиційно економічно пасивного населення – людей з певними вадами, які, 

наразі, мають змогу самореалізовуватись, працювати та отримувати доходи, 

виробляти національних продукт, а не отримувати соціальну допомогу), відкритість 

та адаптивність (навіть за умов важкості мов спілкування та існування крос 

культурних с особливостей національних бізнес-середовищ існуючі програми 

асиміляції дозволяють мігрантам з зовнішніх регіонів повністю адаптуватись в 

середньому за 3-5 років); так і додає негативних його рис: низький рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних трудових ресурсів (навіть за умови високого 

рівня освіти корінного населення мігранти часто виявляються більш гнучкими та 

лояльними до змін зовнішнього середовища), зниження рівня мотивації працівників 

(за умови наявності досить високого порогу соціального забезпечення знижується 

рівень задоволення працівників оплатою праці, розмір якої не суттєво відрізняється 

від соціальних виплат по безробіттю), тощо.  

Сучасною рисою конвергентної еволюції регіональної скандинавської моделі 

соціалізації економіки стала реалізація концепції замкнутого циклу споживання, 

максимально наближена до загально світової глобальної концепції сталого розвитку. 

Принцип трипаратизму реалізації даної концепції дозволяє мінімізувати видатки та 

максимізувати її ефективність за рахунок залучення всіх сторін господарських 

взаємовідносин – бізнес, держава, індивід. Так, редистриб’юція продуктових запасів 

сприймається як безпрограшний для всіх учасників процесу сценарій, що забезпечує 

одночасне ефективне використання надлишку ресурсів, переробку харчових 

відходів, налагодження ланцюгів перерозподілу продуктів харчування, підтримку 

соціально незахищених верств населення, подолання структурної бідності, 

отримання додаткових економічних ефектів, тощо. 
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Розробка спільних програм розвитку та створення єдиних координаційних 

регіональних центрів, спільність напрямків та методів реалізації національних 

стратегій соціально-економічного розвитку дозволяє отримати ефект масштабу на 

засадах партнерської реалізації окремих проектів. Успіх та висока ефективність 

імплементації ключових принципів превентивної моделі загального добробуту 

країнами Скандинавського регіону популяризує напрям соціалізації економіки й 

серед інших окремих країн світу та регіональних об’єднань, зокрема ЄС. 
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РОЗДІЛ 5.  СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

5.1.Соціально-орієнтована економічна модель Європейського Союзу як 

основа євро інтеграційного розвитку України 

 

Розробка стратегії та реформування національної моделі соціально-

економічного розвитку України має здійснюватись, ґрунтуючись на історичних 

передумовах становлення національної економічної моделі, наявного матеріально-

технічного та ресурсного потенціалу країни, а також загального стратегічного курсу 

подальшої інтеграції. Євроінтеграційні процеси як пріоритет сучасного етапу 

розвитку України визначили необхідність вивчення ключових принципів та 

характерних особливостей функціонування існуючої соціально-орієнтованої моделі 

економічної політики ЄС як базо утворюючої та врахування її напрямів розвитку в 

процесі формування української національної моделі. Превентивна модель 

Скандинавського регіону визначена, наразі, найбільш успішною в напрямку 

соціалізації економічних процесів і, в більшості випадків, використовується у 

вигляді прототипу реструктурування регіональної соціально-економічної моделі ЄС 

та окремих національних моделей. Соціальна спрямованість як стратегічний 

орієнтир сучасної концепції сталого розвитку, імплементованого, зокрема, і в 

Україні, ключові принципи функціонування концепції соціалізації економіки та 

практичні механізми її реалізації, розроблені та апробовані країнами 

Скандинавського регіону, можуть стати пріоритетними напрямами трансформації 

вітчизняної моделі соціальної економіки. 

Національні моделі економічної політики країн Європейського регіону 

об’єднані, наразі, цілим набором єдиних стратегічних напрямків розвитку, одним з 

яких виступає соціалізація економічних процесів. Особлива увага формуванню та 

розвитку людського капіталу, розширення системи соціальної допомоги та 

забезпечення, активізація діяльності соціальних підприємств третинного сектору 

економіки є загальними рисами розвитку країн ЄС. Поглиблення глобалізації та 
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регіоналізації поєднано з одночасними процесами глокалізації та націоналізації 

соціально-економічного розвитку.   

В рамках подальшої інтеграції та реалізації єдиної стратегії розвитку спільний 

підхід країн ЄС щодо побудови та імплементації концепції й, відповідно, політики 

соціально-економічного розвитку цілком природний та закономірний. Подібні 

тенденції соціально-економічного розвитку спостерігаються в даному регіоні з 

середини ХХ століття, коли після закінчення Другої світової війни активізувались 

кроки держав ЄС до подальшої інтеграції з метою запобігання виникнення та 

удосконалення методів протидії кризовим явищам в майбутньому [385]. 

Невід’ємною частиною цього процесу стала реалізація одновекторної економічної та 

соціальної моделі, прийнятної як для держав-засновників, так й майбутніх членів 

ЄС.  Дана соціальна   стала в подальшому головним принципом та запорукою 

економічного розвитку і зростання регіону загалом. Правоустановчі договори ЄС 

проголошують необхідність збалансованого економічного зростання, спрямованого 

на досягнення повної зайнятості та соціального прогресу. Економічна та соціальна 

єдність, цілісність соціально-економічного зростання і сталого розвитку стала 

ключовим принципом подолання історично сформованих відмінностей між 

країнами-членами ЄС. 

В основі моделі соціально-економічної солідарності та інтеграції лежать три 

базові положення: 1) колективні дії є більш ефективними за індивідуальні з метою 

досягнення соціально-економічного розвитку; 2) всі верстви населення та кожен 

член суспільства здатен та повинен сприяти даному розвитку; 3) соціальний 

характер економічного розвитку реалізується через активну державну політику в 

забезпеченні певного рівня загального добробуту у формі надання універсальних 

послуг (охорона здоров’я та освіта) як передумови економічного зростання. 

Формування загального добробуту є певним індикатором економічного розвитку та 

сполучною ланкою між державою та ринком. 

Важливим етапом на шляху європейської інтеграції стало прийняття у 2007 році 

Лісабонської програми, згідно якої було встановлено «нову стратегічну мету … 

стати найбільш конкурентоспроможною та динамічною економікою, заснованою на 
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знаннях, здатною до стійкого економічного зростання на умовах соціальної 

єдності». В документі також зазначалось, що «для досягнення цієї мети потрібна 

загальна стратегія, спрямована на … модернізацію європейської соціальної моделі, 

інвестування в людей та боротьбу з соціальною ізоляцією» [429].  

Однак, за умови зміни виключно моделі соціально-економічного розвитку та 

збереження старих інструментів її реалізації отримання позитивних результатів 

викликало сумніви. Це довела економічна криза кінця 2000-х років, змінивши клімат 

та структуру світової економіки. В рамках більш насиченої та складної економічної 

системи держава більше не може розглядатись як єдиний можливий гарант балансу 

між соціальною справедливістю та економічною свободою [132].  

З огляду на вище згадані нові умови була розроблена стратегія «Європа – 2020». 

Новітня європейська модель розвитку враховує вплив глобалізаційних процесів на 

економіку, низькі темпи сучасного економічного зростання, суспільну 

неоднорідність та зростання попиту на новітні сервіси, диктуючи умови та 

окреслюючи перспективи подальшої реструктуризації та розвитку світової 

економіки, адаптованої до вимог інформаційно-технологічної революції.   

Окрім того, демографічні та економічні зрушення, що відбулись протягом 

останніх десятиліть в Європі та світовому господарстві, призвели до значних змін в 

соціальних потребах населення: збільшилась середня тривалість життя, а, отже, 

виникли додаткові потреби пошуку нових способів догляду за людьми похилого 

віку; зростання частки осіб жіночої статі в загальній чисельності трудоактивного 

(економічно активного, зайнятого) населення, створило потребу в розширенні 

послуг з виховання дітей; масове використання експатріантів як частини 

регіонального європейського та окремих національних ринків праці вимагає 

розробки нових інструментів соціально-економічної політики з метою ефективної 

інтеграції мігрантів до єдиного європейського економіко-політичного і 

соціокультурного простору; інтелектуалізація економіки та зростання ролі 

людського ресурсу і людського капіталу у формуванні національного продукту та 

підвищенні рівня загального добробуту потребує диверсифікації, вдосконалення 

існуючої освітньої системи підготовки і перепідготовки кадрів з врахуванням 
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сучасних та прогнозованих на майбутнє тенденцій розвитку світової економіки; 

суспільство вимагає від держав та урядів знайти відповіді щодо зміни клімату та 

скорочення природних ресурсів і т.д. 

Таким чином, поява нових проблем, викликів, загроз та посилення 

диференціації, ускладнення існуючих визначили сучасні вектори формування 

взаємозалежної консолідованої соціально-економічної політики країн ЄС. Активна 

позиція держави, властива класичній моделі загального добробуту, зберігається й за 

сучасних умов, незважаючи на такі характерні риси ринкової економіки, як 

лібералізм, вільна конкуренція та економічна свобода. Це пов’язано, в першу чергу, 

з існуючими труднощами через зростання податкового тиску та обмежень, 

необхідністю забезпечення високої якості послуг за умови розширення їх кількості 

та асортименту, зростанням диспропорції між попитом та пропозицією на ринку 

соціальних послуг, зокрема охорони здоров’я, освіти і т.п.  

Безсумнівно, протягом останнього часу рівень добробуту більшості 

європейських країн зріс, як і номінальні доходи їх громадян, однак, в той же час, 

значно поглибилася соціальна та економічна нерівність. В глобальних розмірах 

зменшились темпи «зростаючої соціальної мобільності», спостерігається 

погіршення якості життя більшої частини суспільства та втрата соціальної 

згуртованості як на національному, так і регіональному рівнях. Неконтрольованість 

негативних економічних явищ сприяє ще більш глибоким негативним соціальним 

перетворенням, пов’язаним зі зниженням соціальної активності у вирішенні 

загальних суспільних проблем [14]. 

У зв’язку з цим в рамках ЄС мають місце тенденції до суттєвої деформації 

соціальної структури сучасного суспільства. Зокрема, більшість представників 

молодого покоління виступає за необхідність формування нових, відмінних від 

традиційних організаційних форм діяльності (децентралізованих, соціально 

відповідальних, економічно активних). Концепція розмежування індивідуальної 

моралі та соціального ладу, що супроводжувало та стимулювало економічне 

зростання протягом останнього часу, наразі проходить етап суцільного 

реформування. Поточна криза прискорила необхідність переоцінки відповідних 
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функцій та ролей ринку, держави, соціальної економіки, «третього сектора» та 

індивідуума зокрема. В умовах зростаючої ролі соціальної економіки та соціального 

підприємництва висуваються нові очікування та вимоги до основних механізмів 

реалізації демографічної політики, формування структури державного бюджету, 

нових форм організації співпраці та взаємодії державного сектору, громадських 

суспільних організацій, приватних підприємств та громадян. Всі вищеперераховані 

суб’єкти, об’єднані відчуттям спільної відповідальності щодо соціального та 

економічного розвитку, реалізують одновекторну соціальну поведінку. 

Наразі спостерігається тенденція подальшої уніфікації напрямів і форм 

соціально-економічної політики всіх країн – членів ЄС з метою досягнення 

синергетичного ефекту. Єдність напрямків її реалізації в різних секторах економіки 

та країнах призводить до позитивних соціальних ефектів  економічної діяльності 

[386].  

Подібна підвищена увага до соціальних проблем обумовлена як розширенням 

діяльності існуючих суб’єктів господарювання, так і створенням абсолютно нових 

типів організацій та поведінки. Наразі все більш виразно знаходять свій прояв такі 

основні тенденції даного процесу, як: індивідуальне прийняття соціально 

відповідальної поведінки громадянами та бізнес-структурами, надання послуг з 

урахуванням загальних інтересів всіх груп громадян, підвищена увага до соціальних 

наслідків економічної та фінансової діяльності в різних секторах економіки (в тому 

числі й зростаюча увага до соціальних інновацій).  

Характерною складовою моделі соціальної економіки і державної економічної 

політики країн ЄС є наявність соціальних підприємств, зростаюча їх кількість та 

посилення ролі. Така тенденція є «ендогенною реакцією» громадян на 

недосконалість механізму вільного ринку та недоліки державної системи 

управління. Діяльність соціальних підприємств ґрунтується, в першу чергу, на 

принципах солідарності, взаємності, безпосередньої участі в управлінні, прагненні 

справедливості та рівності, відповідальності за досягнення соціального ефекту 

(впливу). Подібна система управління реалізується з урахуванням балансу інтересів 

нинішніх і майбутніх поколінь та економічної ефективності.  
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Досвід функціонування соціального підприємництва і підприємств доводить 

факт взаємного впливу дій приватних осіб та економічного розвитку: з одного боку, 

економічний розвиток активізує та цілеспрямовує дії приватних осіб, а з іншого – 

інноваційна комбінація колективних та приватних дій у сфері виробництва 

суспільних благ призводить до економічного розвитку з позитивним соціальним 

ефектом (впливом).  

Економічну ефективність соціального підприємництва, що ставиться часто під 

сумнів, доводить не лише позитивний вплив на громадськість через створення 

суспільних благ та підвищення рівня загального добробуту, а й той факт, що, навіть 

за умови кризових явищ, підприємства даної категорії не лише не скоротили обсяги 

свої діяльності та обмежили кількість робочих місць, як спостерігалось у суб’єктів 

традиційних секторів економіки, а й активізували та розширили свою діяльність.  

Окрім соціальних підприємств спостерігається соціалізація діяльності й інших 

економічних суб’єктів, які все більше звертають увагу на соціальні наслідки своєї 

діяльності та є відкритими для соціуму. Ця відкритість разом з визнанням 

важливості соціального капіталу та репутації в рамках бізнес-процесів призводить 

до того, що переважна більшість європейських компаній включають соціальну 

складову до загальної місії своєї діяльності. Отже, традиційний економічний вимір 

діяльності підприємств, наразі, доповнюється соціальним, збагаченим іншими 

змінними, які поділяють суспільства, що і є запорукою досягнення сталого розвитку 

на інноваційних засадах. 

Соціально-економічний розвиток держави є прямим наслідком державної 

соціально-економічної політики і в той же час визначальним фактором її 

формування. Державна соціально-економічна політика – це певна система дій 

держави в соціальній сфері, що переслідує певні цілі, співвіднесені з конкретно-

історичними обставинами, підкріплені необхідними інституційно-організаційними 

заходами, фінансовими ресурсами й розраховані на певні етапні соціальні 

результати. 

Незважаючи на те, що головним суб’єктом соціально-економічної політики є 

держава, поряд з нею активну роль у соціальній політиці виконують інші, 
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недержавні суб’єкти, зокрема, профспілки й політичні партії, громадські організації 

і рухи, релігійні утворення, інші інститути суспільства. Головними показниками 

ефективності соціальної політики є рівень добробуту, освіти, здоров’я населення, 

соціальної стабільності, конструктивності відносин соціальних груп і т.д. [59]. 

Важливе місце в досягненні поставленої мети має стратегія соціально-

економічного розвитку, яка являє собою своєрідний план розв’язання соціальних 

проблем країни на кожному конкретному історичному етапі. У демократичному 

суспільстві плюралізм ідеологій та наявність різних суб’єктів породжує розмаїття 

цілей і багатоманітність стратегій соціальної політики, кожна з яких входить 

складовою частиною в ту або іншу ідеологію та програму суспільного розвитку [58]. 

Зважаючи на багатовекторність соціально-економічної політики в процесі її 

проведення важливо враховувати усі її напрями, відповідно до моделей соціальної 

держави. Ефективність реалізації будь-якого рівня цієї політики найбільшою мірою 

залежить від стану економіки, наявності необхідного фінансування соціальних 

програм за рахунок держави, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

компаній, міжнародних організацій, фізичних осіб, тощо.  

За практикою реалізації соціально-економічної політики європейських країн 

можна виокремити три найбільш узагальнені моделі соціальної економіки: 

ліберальна (або англосаксонська), континентально-європейська (консервативна) 

і скандинавська (або соціально-демократична) [80]. В основу цієї класифікації 

покладені принципи доступності, ступені охоплення населення та перерозподілу 

доходів у системах соціального забезпечення. Важливе значення мало також 

з’ясування ролі та міри впливу на ці процеси політичних сил (партій, рухів, 

державної влади) [59]. 

Функціонування ліберальної (англосаксонської) моделі, що набула широкого 

розвитку в Австралії, США, Канаді, Великобританії та Японії, є мінімальне 

втручання держави в ринкові відносини й обмежене застосування заходів 

державного регулювання. У внутрішньому валовому продукті державному сектору 

економіки належить лише невелика частка і саме тому домінуючу роль у соціальній 

сфері відіграють не державні органи, а приватні добродійні організації, створені за 
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різними ознаками – етнічними, релігійними чи іншими. Ця модель передбачає 

державні обов’язки з соціального захисту лише для найбільш вразливих груп 

населення. Інші громадяни повинні забезпечувати себе самостійно. Тобто,  у ряді 

соціальних питань, зокрема, забезпеченні власного добробуту, перевага надається не 

державі, а особистим зусиллям кожного окремого громадянина. В рамках цієї моделі 

соціальна підтримка громадян здійснюється за рахунок розвинених систем 

страхування й при мінімальному втручанні держави, а проблеми, що виникають між 

підприємцями й найманими робітниками з приводу соціального захисту, 

вирішуються переважно через профспілки [59]. 

Для ліберальної моделі характерне надання адресної соціальної допомоги 

найбіднішим верствам при посиленні страхового принципу фінансування 

соціальних програм, а також зростання ролі особистих коштів в оплаті соціальних 

послуг. Держава з бюджету фінансує тільки послуги, включені в список мінімальних 

гарантій. Матеріальна допомога має адресну спрямованість і надається лише за 

наявності необхідних та перевірених підстав. 

Втілення у життя та успішне функціонування даної моделі у сфері виробничих 

відносин потребує створення максимальних умов для розвитку підприємницької 

активності. Власники підприємств нічим не обмежуються в прийнятті самостійних 

рішень щодо розвитку й реструктуризації виробництва, включаючи звільнення 

працівників [59]. 

Однією із різновидів цієї моделі соціальної політики, яка впродовж тривалого 

часу застосовується і виправдовує себе у розвинених країнах світу, є неоліберальна 

модель. Сутність даної моделі соціальної політики полягає у максимальному її 

переведенні на комерційну основу при значному скороченні державних видатків на 

соціальну сферу (охорону здоров‘я, освіту, житло, соціальне забезпечення). З цією 

метою урядом здійснюється роздержавлення, приватизація та створення ринку 

соціальних послуг, залучення на контрактній основі недержавних організацій до їх 

надання [179].  

Загалом, неоліберальна модель цілком відповідає своєму основному 

призначенню в умовах економічної стабільності або підйому. Однак, вона 
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виявляється недостатньо ефективною в умовах кризи, спаду чи вимушеного 

скорочення виробництва, що супроводжується неминучим гальмуванням реалізації 

соціальних програм, що призводить до значного погіршення становища багатьох 

соціальних груп, передусім жінок, молоді, людей похилого віку. 

Для континентально-європейської (консервативної) моделі, що впроваджена в 

країнах із соціально-орієнтованою ринковою економікою, зокрема, Німеччині, 

Австрії, Італії, Франції, Голландії, характерна опора на правове регулювання 

системи соціального забезпечення [189].  

Ця модель заснована на об’єднанні зусиль у розв’язанні соціальних проблем, 

коли відповідальність окремого підприємця замінена системою їх обов’язкової 

колективної відповідальності під контролем держави. Модель припускає наявність 

корпоративної системи соціального захисту в рамках підприємств. Уряд використає 

соціальне партнерство як механізм узгодження інтересів найманих робітників і 

роботодавців, інструмент регулювання класової боротьби з метою підвищення рівня 

соціальної захищеності зайнятого населення. Модель має обов’язковою 

попередньою умовою високо й добре організоване суспільство і є підсумком 

політичної прихильності суспільства принципам добробуту. Корпоративний тип 

поєднує у собі різні риси: яскраво виражена стратифікація як за рівнем доходу 

(особливо у Франції), так і по соціальному статусу. Позиції держави тут значно 

сильніші; бюджетні відрахування на соціальні заходи приблизно дорівнюють 

страховим внескам працівників і роботодавців; основні канали перерозподілу 

перебувають або в руках держави, або під її контролем. При цьому держава прагне 

надавати перевагу системі страхового захисту. Завдяки цьому розмір соціальної 

допомоги перебуває в пропорційній залежності від трудових доходів і розмірів 

відрахувань на страхові платежі. Відмінною рисою континентально-європейської 

моделі є “самоврядність” страхових кас, що перебувають у спільному веденні 

власників підприємств і впливових профспілок, які представляють інтереси 

найманих робітників. Розмір гарантованих виплат у випадку безробіття залежить від 

виробничого стажу, а строки – від тривалості сплати страхових внесків, їхньої 

величини й віку працівника [189]. 
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Скандинавська (або соціально-демократична) модель знайшла практичне 

втілення в країнах північної Європи – Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, а також у 

Нідерландах і Швейцарії. Провідну роль у соціальному захисті населення відводить 

державі, що надає базове забезпечення всім громадянам країни з державного й 

місцевого бюджетів, сформованих за рахунок податків. На відміну від ліберальної 

моделі, де кожен сам піклується про свій добробут і забезпечення, ця модель 

соціальної політики заснована на концепції “солідарності”, в якій соціальний захист 

розглядається як справа всього суспільства, а не окремо взятих індивідів. Саме тому 

її нерідко називають солідарною.  

Соціально-демократична модель ґрунтується на 

наступних принципах соціального захисту: всі люди мають однакову цінність, 

незалежно від віку й продуктивності; суспільство не може відмовитися від 

“слабких” елементів і повинне створювати їм умови і надавати можливості для 

задоволення своїх потреб; соціальні послуги й сервіс надаються на добровільних 

началах. В разі браку добровільності, державою можуть вживатися примусові 

методи; соціальний захист повинен бути безперервним, всебічним і охоплювати всі 

сфери життя людини; соціальний захист повинен бути гнучким, доступним і 

здатним вирівнювати соціальні умови для всіх груп населення. Такий підхід 

допомагає перебороти розрив у соціальних можливостях як “слабких” груп, так і 

всього суспільства. Зокрема, усі повинні мати рівні можливості для одержання 

освіти, кваліфікації й оплачуваної роботи, тобто стати нормальними 

самозабезпечуваними членами суспільства [59]. 

Пріоритетними завданнями державної соціальної політики у цій моделі 

вважаються загальна зайнятість і вирівнювання доходів населення та пом’якшення 

розшарування суспільства за рівнем доходу. Розвинутий державний сектор 

економіки служить основою фінансування соціальної сфери, зміцненню якої сприяє 

високий рівень оподатковування.  

Основна частина державних витрат іде на задоволення соціальних потреб 

населення. Досить значну частину становлять і трансфертні платежі, завдяки яким 

відбувається перерозподіл національного продукту на користь найменш 
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забезпечених верств населення. Головною особливістю цієї моделі є універсалізація 

соціального захисту населення, як гарантованого права всіх громадян, забезпеченого 

державою. Модель відрізняється високою роллю держави в усуспільненні доходів і 

загальнонаціональних соціальних механізмів керування. Держава забезпечує 

високий рівень якості й загальнодоступність соціальних послуг (у тому числі 

безкоштовне медичне обслуговування, освіту й т.п.) [181]. Скандинавський тип 

соціальної держави  та її економічної політики характеризується універсалізмом і 

перерозподілом доходів за рахунок прогресивної системи оподатковування 

населення. Ця модель заснована на системі соціального страхування з певними 

відрахуваннями внесків працюючих і роботодавців. Боротьба з бідністю 

поєднується з підтримкою високих стандартів життя всіх громадян. 

Економічна основа цієї моделі – ефективне виробництво, повна зайнятість, 

сильні об’єднання роботодавців і профспілок, договірні відносини між ними, які 

контролюються державою, високий рівень перерозподілу суспільного продукту. 

Соціальна політика фінансується державою з бюджетних коштів (через систему 

оподатковування). Держава забезпечує реалізацію гарантованих прав і дій 

соціального захисту й відповідає за активне функціонування різних недержавних 

соціальних служб. Це можливо при наявності сильного й децентралізованого 

управління. 

У країнах застосування даної моделі, як правило, податки досить високі, мають 

непрямий характер і пов’язані з роздрібним продажем товарів і послуг населенню. 

Доходи обкладаються за прогресивною шкалою. При цьому прибуткова прогресія 

досить істотна, тому шведські підприємці, щоб уникнути податкового впливу, 

нерідко вдаються до реєстрації своїх підприємств у Європі. Найбільшу популярність 

одержала шведська доктрина соціальної держави. Вона зводить турботу держави 

про своїх громадян у ранг національного культу, обіцяючи забезпечувати їм 

безпеку, надійність і захист у загрозливих ситуаціях. Громадяни є незалежними від 

родичів або добродійності, а тим більше від ринку. Держава піклується про людину 

впродовж усього її життя [59]. 
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Розробка і впровадження такої моделі соціально-економічної політики є 

можливою у тій політичній системі, де на уряд значною мірою впливає робітничий 

клас та партії соціал-демократичного спрямування. Така модель значно знижує 

рівень політичного протистояння у суспільстві, і створює підґрунтя для миру і 

спокою в державі [59]. 

Існуючі підходи до типологізації економічних систем та моделей державної 

соціально-економічної політики поширюються, переважно, на окремі країни світу, 

та враховують виключно сфери та принципи здійснення соціального захисту та 

перерозподіл даних зобов’язань. Соціальна економіка, як феномен сучасного етапу 

розвитку світового господарства, та соціально-економічні моделі охоплюють більш 

широкий спектр питань, зокрема: формування ролі та функцій людини в економіці, 

як основного суб’єкта виробничих та споживчих процесів, об’єкта державного 

управління та соціального захисту та основного ресурсу; розробка та імплементація 

принципів, механізмів, напрямків та стратегій управління людськими ресурсами на 

державному рівні; система соціального захисту; превентивна форма забезпечення 

добробуту та багатства країни та її населення; концепція соціального партнерства як 

напрям реалізації принципу солідарності соціальної економіки; стратегія 

економічного розвитку, зростання виробництва, оптимізації системи оподаткування 

та фіскальної політики; формування якісної сфери соціальних послуг; екологізація 

виробництва та перерозподілу продукції, тощо. Враховуючи всю багатогранність 

феномену соціальної економіки, нами було поставлено завдання типологізації 

моделей соціальної економіки на основі дослідження ключових показників 

економічного розвитку та наявних соціальних ефектів, виражених у формі рівнів 

добробуту, багатства, забезпечення населення мінімальними гарантіями з боку 

держави, інвестицій в стратегічні сфери, що здійснюють безпосередній вплив на 

розвиток людини та забезпечують якісне відтворення населення та належний рівень 

його добробуту. 

Проведення моделювання взаємозв’язків між рівнями соціального та 

економічного розвитку країн європейського регіону здійснюється на основі 

дослідження статистичних даних економічних та соціальних показників 31 країн, 
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таких як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, 

Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, 

Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Хорватія, Швеція. Тобто 

об’єктами даного аналізу обрано виключно частина європейського регіону, 

безпосередньо країни ЄС, Скандинавського регіону та Україна. (Джерело вихідних 

даних для розрахунку див. Додаток Н).  

Для розв’язання поставленої задачі аналізу потрібно згрупувати країни за 

рівнями їх відповідних показників та провести класифікацію.  

Для побудови математичної моделі було застосовано багатовимірний 

математико-статистичний метод класифікаційного аналізу – кластерний аналіз. Його 

основне призначення – розбиття множини досліджуваних об’єктів та ознак на 

однорідні групи, які називають кластерами. Перевага кластерного аналізу полягає в 

тому, що він дає можливість проводити розбиття об’єктів, що досліджуються, не за 

однією ознакою, а за цілим рядом ознак. На відміну від більшості математичних 

методів він не накладає ніяких обмежень на вид об’єктів, які розглядаються та 

дозволяє досліджувати множину вихідних даних довільної природи. В результаті 

кластерного аналізу країни з подібними значеннями показників об’єднуються в один 

кластер. Перед проведенням кластерізації була проведена ортогоналізація, 

необхідна для того, щоб уникнути високої кореляції між показниками. На основі 

кореляційної матриці виділено головні компоненти. Використання методу головних 

компонент в результаті забезпечує те, що отримані показники не корелюють між 

собою. За допомогою комп’ютерної програми STATISTICA було реалізовано 

ієрархічний агломеративний метод кластерізації. Об’єкти, які об’єднані в один 

кластер, не можуть бути розділені на наступних кроках процедури кластерного 

аналізу.  

Ієрархічна класифікація, або побудова дендрограми, полягає в об’єднанні 

спостережень у кластери з використанням певної міри схожості, або «відстані» між 

об’єктами. Діаграма починається з утворення класів, що містять рівно по одному 

спостереженню. Зменшуючи значення міри «зв’язку» між ними можна зменшувати 
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ту межу, після якої різні спостереження об’єднуватимуться в один кластер. Це 

призводить до зв’язування разом все більшої та більшої кількості спостережень, що 

є все менше і менше схожими між собою, допоки не залишиться один-єдиний 

кластер, що містить усі спостереження вибірки. Якщо дані у вибірці мають певну 

внутрішню «структуру», вона повинна проявитися на дендрограмі. 

Об’єднання спостережень у кластери відбувається з використанням поняття 

відстані між спостереженнями. Найпоширеніший спосіб вимірювання – це звичайна, 

або евклідова відстань. Якщо є дві точки ( )1 2, ,..., nx x x x=  та ( )1 2, ,..., ny y y y=
 
в n-

вимірному просторі, то відстань ( ),d x y=  задається формулою 

( ) ( )
2

1

,
n

i i

i

x yd x y
=

= −=  .
 

Зазвичай перед обчисленням відстаней вибірку стандартизують. Для цього від 

кожного значення характеристики з номером j для i-го спостереження віднімають 

середнє арифметичне, а потім ділять на стандартне відхилення, розраховані по усім 

значенням j-ї характеристики. Ця процедура дозволяє уникнути проблеми різних 

масштабів вимірювання характеристик спостережень. Метод Варда використовує 

підхід дисперсійного аналізу, мінімізуючи суму квадратів відхилень для двох 

довільних кластерів, що формуватимуться на наступному кроці процедури 

кластеризації. 

Вибір методу Варда, як алгоритму агломерації, та вибір евклідової відстані 

забезпечує стійкість результатів. В результаті кластерного аналізу країни із схожими 

значеннями показників, об’єднуються в один кластер. 

Основні 20 показників, які розглядались для аналізу, можна сформувати у 

відповідні групи: 

1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) (1) та ВВП на душу населення (2), 

що є головним індикатором економічного розвитку та найпоширенішим показником 

обсягу виробництва товарів та послуг в звітний період [424]. Окрім того, 

досліджуються окремі кількісні показники, що дозволяє якісно оцінити дохідно-

видаткову структуру ВВП та проаналізувати її з призми надходжень до бюджету – 

диверсифікації їх джерел, частки участі бізнесу та населення через механізми 
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оподаткування, структуру зовнішньої торгівлі, прямих іноземних інвестицій та 

інших зовнішніх джерел, зокрема надходжень по міжнародним кредитним лініям, 

поглиблюючи заборгованість країни та обсяги навантаження по обслуговуванню та 

погашенню зовнішнього боргу. Так, враховано такі відносні показники (частка у 

відсотках від ВВП), як дохід від оподаткування (3), що характеризує рівень 

податкового тиску та частку сплачених податків в структурі формування валового 

продукту; розмір заборгованості (4), що охоплює  загальну заборгованість країни по 

зовнішніх позиках та неоплаченим ним відсоткам; зовнішньоторговельний баланс 

(5); сальдо торгового балансу як кількісний вираз якісної реалізації експортного 

потенціалу країни (6); відносні показники прямих іноземних інвестицій в 

співвідношенні з обсягами ВВП (7) [423]. 

2. Рівень середнього багатств (на людину) (8), що є сумарним вираженням 

наявних фінансових та не фінансових активів на основі їх ринкової вартості в 

національних валютах і подальшій конвертації в долари, оцінених з врахуванням 

середнього рівня інфляції та виражених в абсолютній величині з розрахунку на 

кожного повнолітнього громадянина [437]. Загальний рівень багатства країни (9), 

що включає всі фінансові та не фінансові (в тому числі нерухомість) активи за 

вирахуванням боргів [300]. Частка світового багатства (10) представлена відносною 

величиною участі країни в світовому багатстві, обсяг якого, наразі, становить 

близько 317 трлн дол. США [300]. 

3. Індекс соціального розвитку (11) складається з показників 

навколишнього середовища та соціального розвитку, що об’єднані у три напрями 

соціального прогресу: базові людські потреби, добробут та можливості (див.Додаток 

К). Він органічно доповнює показник ВВП та інші економічні індикатори для 

окреслення більш цілісного уявлення про загальну продуктивність країни [407]. 

4. Коефіцієнт Джині (12), що вимірює ступінь, в якій розподіл доходів 

(або, в деяких випадках, споживчих витрат) між окремими особами або 

домогосподарствами в межах економіки відхиляється від абсолютно рівного 

розподілу.  
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5. Індекс людського розвитку (13) являє собою агрегований показник 

якісного стану людського капіталу та тенденцій його розвитку, зокрема доступність 

до соціальних послуг та якість їх надання, рівень освіченості населення, тривалості 

та якості життя та використання людського ресурсу і т.п. [318]. Окрім того, 

розглядаються окремі категорії, що доповнюють комплексну оцінку даного аспекту 

соціально-економічного розвитку, зокрема: тривалість життя (14), що як, з одного 

боку, залежить від стану економічного розвитку, рівня доходів, доступності 

соціальних послуг, так і здійснює на економіку країни безпосередній вплив, 

подовжуючи термін використання людського ресурсу та формуючи потенціал 

країни; рівень мінімальної заробітної плати (15), як індикатор мінімального рівня 

основних доходів домогосподарств та значення мінімального граничного рівня 

соціальних гарантій; витрати на пенсійне забезпечення (16) (для оцінки обрана 

категорія пенсії по віку, на одну людину), що характеризує середньозважений рівень 

добробуту громадян пенсійного віку, що знаходяться на соціальному забезпеченні, 

як якісна характеристика виконання взятих на себе державою зобов’язань по 

гарантованому соціальному захисту. 

6. Відрахування з бюджету на охорону здоров’я (17) та освіту (18) (у 

відсотковому відношенні до ВВП) характеризують рівень соціальної орієнтації 

економічної політики держав. Кількісні показники фінансування даних сфер мають 

прямий вплив на якісний стан соціальної сфери, якість надання соціальних послуг 

всім верстам населення та, відповідно, їх ефективний вплив на населення країн, 

якісні показники трудового потенціалу, вартість та конкурентоздатність людських 

ресурсів. 

7. Ринок праці як повністю соціально-орієнтована ринкова категорія 

характеризується такими загально прийнятими показниками, як рівень зайнятості 

(19) та безробіття (20) серед населення працездатного віку (за загально прийнятою 

методологією Міжнародної організації праці до таких відносять населення віком від 

15 до 70 років, що володіє фізичними та психологічними здібностями до праці). 

На нашу думку, вищезазначені показники дають всебічну кількісно-якісну 

характеристику рівня соціалізації економіки країн, характеризуючи нагальний 
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рівень соціально-економічного розвитку з урахуванням як загально прийнятих 

економічних показників, критеріїв суспільного розвитку, так і загально зважених 

агрегованих індексів та коефіцієнтів, що враховують як соціальний, так й 

економічний виміри сталого розвитку. 

В результаті математичного моделювання були побудовані дендрограми - 

деревовидні діаграми. Країни ЄС розглядались як однорідна група з точки зору 

характеру взаємозв’язків між економічними показниками та рівнем соціального 

розвитку. Була проведена кластеризація 31 країни, які аналізуються, за 20 

основними показниками (див. Додаток Н), об’єднаними вище в групи та вибрані 

порогові значення, що дозволяє відсікати по дендрограмі (див. рис.5.1) відповідні 

рівні кластерів та дати їм змістовну інтерпретацію. 

 

 

 Рис. 5.1. Дендрограма для країн 31 країн (метод Варда)32 

 
32 Складено автором за допомогою комп’ютерної програми STATISTICA (реалізовано ієрархічний агломеративний 

метод кластерізації), на основі даних The World Bank, The Social Progress Imperative.  
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Аналізуючи дендрограму, можна виділити такі 4 кластери країн: 

1. Австрія, Швеція, Данія, Норвегія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Ісландія; 

2. Ірландія, Нідерланди, Мальта, Кіпр, Люксембург; 

3. Великобританія, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Німеччина; 

4. Болгарія, Угорщина, Латвія, Україна, Хорватія, Польща, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Чехія, Литва, Естонія. 

 Країни, об’єднані в окремі групи в результаті кластерного аналізу, окрім 

спільності за сукупністю вищезазначених показників, мають цілий ряд спільних рис, 

зокрема в напрямах та методах реалізації соціально-економічної політики, 

особливостях формування національних ринків праці та забезпечення їх 

інклюзивності, механізмах координації міграційних потоків, методах інтеграції та 

адаптації мігрантів і біженців, способах формування соціальних гарантів та 

забезпечення соціального захисту населення, тощо. 

Перша група представлена країнами континентальної (Австрія, Бельгія, 

Португалія) та скандинавської (Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія та Ісландія) 

моделей соціальної політики. Країнам даної групи характерні високі обсяги 

перерозподілу національного багатства через бюджет, реалізація ідей соціальної 

солідарності та соціального партнерства, активний попереджуючий характер 

соціальної політики на основі формування високо ефективної економіки. 

Універсалізована корпоративна модель суспільного добробуту, що реалізується в 

цих країнах, передбачає регулювання рівня добробуту і підтримку його на досить 

високому рівні завдяки значній частці відрахування з державного бюджету коштів, 

спрямованих на розвиток та підтримку соціального сектору. Показовим є факт 

наявності всіх країн Скандинавського регіону в одній групі, що ще раз доводить 

спільність їх політики в напрямку побудови соціальної економічної моделі.  

Серед країн, що увійшли до другої групи, переважає англосаксонська 

соціально-економічна модель, а ринок праці знаходиться на своєрідній стадії 

трансформації, перебуваючи під впливом усталеної європейської континентальної 

моделі, існуючих ідентичностей національних систем та обмеженого їх впливу на 
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загально світові та, зокрема, європейські тенденції соціально-економічного 

розвитку. Разом з тим, характерною рисою є досить високий рівень добробуту та 

соціальної орієнтації економік даних країн (високі рівні заробітної плати та 

відрахувань на соціальну сферу (поєднані з високими показниками економічного 

розвитку) за відсутності чітко задекларованого курсу соціалізації економіки.  

Третя група є найбільш неоднорідною. Греція, Іспанія та Італія  реалізують 

принципи середземноморської соціальної моделі, що передбачає переважно адресну 

допомогу найбільш вразливим прошаркам населення, а не поширюється на все 

суспільство цілком. Однак, враховуючи сальдо зовнішньоторговельного балансу, 

незбалансованість ринку праці, низький рівень мінімальної заробітної плати, тощо, 

гарантованих державою соціальних гарантій потребує досить велика частка 

населення. Великобританія та Франція, економічно розвинені та стабільні країни, 

нівелюють дані позитивні економічні показники відносно низьким рівнем 

соціалізації (зокрема, рівень відрахувань з бюджету на сферу соціальних послуг, 

загальні показники індексів соціального розвитку є відносно низькими). Таким 

чином, ці дві підгрупи об’єднані воєдино, очевидно, шляхом усереднення 

середньозважених результатів та ефектів реалізації нагального курсу соціально-

економічної політики. Німеччина ж є відносно досконалою збалансованою 

соціально-економічною системою (баланс соціальних вимірів та економічних 

показників). Для німецької моделі, що є основою континентальної та загальної 

моделі ЄС, характерними є високі (більше 50%) обсяги перерозподілу валового 

внутрішнього продукту через бюджет, формування страхових фондів переважно за 

рахунок роботодавців, розвинута система соціального партнерства, політика 

підтримки повного (або високого) рівня зайнятості. Саме принцип соціального 

партнерства, покладений в основу соціальної економічної моделі, об’єднує країни 

даної групи. Солідарна участь всіх контрагентів (держави, бізнесу, працівників) в 

формуванні соціально-орієнтованої ефективної економічної системи стали 

основоположним принципом її функціонування й запорукою успішного 

використання різних національних вихідних умов та ресурсної бази. Однак, на нашу 

думку, виходячи з усіх вище зазначених факторів, доцільно даний кластер розділити 
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на декілька підгруп: Великобританія та Франція; Греція, Італія та Іспанія; 

Німеччина, що більш реалістично відображатиме реальний стан справ.  

Країни четвертої групи є країнами останніх хвиль приєднання до ЄС (2004 – 

Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, 2007 – 

Болгарія, Румунія, 2013 – Хорватія). Це є, швидше, не причиною, а певним 

поясненням спільності властивих їм рис. Рівень соціалізації економіки, так само як і 

стратегічні напрями та методи реалізації соціально-економічної політики 

визначаються, скоріше, не національними особливостями, специфікою 

внутрішнього ринку праці та матеріально-фінансовою базою, а існуючою загальною 

концепцією соціалізації економіки, що, наразі, є загально визначеною та діє в 

рамках ЄС. Окремі соціально-економічні показники даних країн є, скоріше, не 

визначальними, а такими, що тяжіють до бажаних середньозважених по 

європейському регіону загалом. Приєднання України до даної групи, а не явне 

виокремлення її в результаті кластерного аналізу, свідчить про єдиний вектор її 

розвитку в рамках подальшої інтеграції до регіону ЄС. В даному випадку діє 

принцип врівноваженості соціальних та економічних вимірів розвитку – за низьких 

економічних показників обсяги охоплення населення соціальним програмами та 

відносні показники асигнувань з державного бюджету на сферу соціальних послуг є 

дуже високими. Однак, таке поширення соціальних гарантій та програм соціального 

захисту, в даному випадку, за низьких абсолютних економічних показників, є 

свідченням дотаційного характеру розвитку та підтримки на противагу бажаній 

активній соціально-економічній політиці, що передбачає створення умов та 

досконалої матеріально-технічної та ресурсної бази для розвитку  та 

самозабезпечення. 

Загалом, в результаті математичного моделювання проведення кластерного 

аналізу можна дійти висновку про існування в рамках європейського регіону, на 

даному етапі економічного розвитку, чітко виділених чотирьох груп країн, 

об’єднаних цілями, напрямками та інструментами соціальної політики, зокрема 

підходами до формування повної зайнятості (вибір між підтримкою повної 

зайнятості та стимулювання ефективності та конкурентоздатності виробництва), 
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розвитком соціального сектору (соціальні послуги надаються через державні та/або 

приватні організації), часткою соціального страхування в бюджетних видатках на 

соціальні цілі, адресності соціальної політики і т.д.  

Показники економічного розвитку країн ЄС яскраво демонструють тісний 

зв’язок та взаємозалежність соціального та економічного в загальному розвитку. 

Зокрема, головними чинниками сталого економічного зростання на рівні +1,7% 

стали зростання приватного споживання та позитивні тенденції удосконалення 

ринку праці, зниження рівня безробіття до 8,0% та стійкими темпами збільшення 

кількості новостворених робочих місць. 

Однак, дані усереднені показники поєднуються з досить широким діапазоном 

національних особливостей соціально-економічного розвитку. Зокрема, досить 

високим, на відміну від усереднених показників ЄС, залишається рівень безробіття в 

Греції, Іспанії, в той час як ринки праці в Чехії, Німеччині та деяких інших країнах 

характеризуються досить сталими тенденціями розвитку, повною зайнятістю й 

навіть дефіцитом робочої сили в певних галузях [438].   

Серед інших показників економічного розвитку слід відзначити сталі показники 

інвестиційної активності, зумовлені високими корпоративними прибутками та 

низькими відсотковими ставками [108]. Тим не менш, темпи інвестування 

уповільнюються через поглиблення політичної невизначеності в ряді провідних 

країн ЄС. Постійно висока політична нестабільність, ескалація геополітичної 

напруженості навіть за умов активізації ділової активності, стрімкого розвитку 

фондових ринків, стійких темпів економічного розвитку призводить до значного 

скорочення приватних інвестицій. З цих же причин уповільнюються темпи 

зростання експорту з країн ЄС до країн поза об’єднанням, зокрема Великобританії 

та США. 

Негативні економічні наслідки очікуються від розпочатого в 2017 році процесу 

виходу Великобританії з ЄС. Даний факт вимагає суттєвих змін в сфері єдиної до 

цього часу соціально-економічної та торговельно-інвестиційної політики. Подібні 

зміни, а також можливі двосторонні протекціоністські заходи можливо матимуть 



319 

 

негативні наслідки для перспектив зростання та розвитку країн, що мають тісні 

торговельні зв’язки з Великобританією.    

Відповідно до звіту Світової організації торгівлі за 2017 рік торговельний 

протекціонізм, незважаючи на задекларовану лібералізацію торгівлі, продовжує 

зростати, в основному за рахунок посилення дії нетарифних бар’єрів. Посилення 

обмежень в глобальному торговельному середовищі уповільнює прогрес на шляху 

до досягнення загального добробуту, зважаючи на тісний зв’язок між категоріями 

торгівлі, продуктивності та зростання доходів. На противагу цьому, скорочення 

торговельних обмежень, безперечно, сприятиме підвищенню експортного 

потенціалу, продуктивності, а також стимулюватиме подальші якісні структурні 

перетворення.  

Ще одним глобальним викликом на шляху соціально-економічного розвитку та 

побудови держави загального добробуту є незбалансованість економічної політики. 

Зокрема, внаслідок світової фінансової кризи  2008-2009 років основна увага була 

зосереджена на сфері грошово-кредитної політики з метою управління та 

координації тенденцій скорочення сукупного попиту. Однак, в той час, як були 

досягнуті позитивні результати стабілізації економіки, виник дисонанс з середньо- 

та довгостроковими показниками, зокрема темпами стійкого зростання, боротьбою з 

бідністю, нерівністю, екологічними катастрофами. 

Цей набір інструментів в поєднанні з успішними заходами фіскальної політики є 

запорукою ефективної соціально-економічної політики, що реалізується на основі 

структурних перетворень.  Наприклад, реформування бізнес-середовища сприятиме 

спрощенню адміністративних процедур та захисту прав власності; активна 

промислова політика може бути використана для усунення дисбалансу на ринку, 

заохочення інвестицій та впровадження новітніх технологій у виробничий процес; 

видаткова політика (регулювання доходів населення) допоможе подолати бідність, 

розширити соціальний захист; інвестування в сферу освіти, охорони здоров’я, 

інфрастуктури, еко-технологій сприятимуть прогресу в напрямку досягнення 

стратегічних соціальних та екологічних цілей й економічного зростання в рамках 

забезпечення сталого розвитку; регуляторна політика має бути розроблена таким 
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чином, щоб мінімізувати фінансові ризики та, одночасно, забезпечити  фінансування 

малих і середніх підприємств [158]. 

Реалізація соціального спрямування спільної економічної політики країн ЄС 

здійснюється в рамках Програми сталого розвитку-2030, на основі побудови 

загальної багатосторонньої інтегрованої торговельної системи, за підтримки 

розширених міждержавних регіональних та національних програм фінансової та 

іншої допомоги з розвитку, за умови координації політики в таких напрямках, як 

підтримка клімату, передача екологічно чистих технологій та регулювання 

міграційних потоків, а також вирішення все зростаючих глобальних проблем, 

пов’язаних з рухом біженців та мігрантів.  

Єдина одновекторна міжнародна торгівля, що реалізується країнам ЄС на основі 

універсальних принципів недискримінації, відкритості та справедливості, завжди 

була ключовим фактором економічного зростання й залишається беззаперечною 

умовою соціально-економічного розвитку зараз. 

Однак в окремих випадках, з огляду на національні особливості структури 

промисловості та ринку праці, відкрита торгівля призвела до скорочення робочих  

місць, зростання безробіття та зниження середнього рівня заробітної плати деяких 

категорій працівників. В зв’язку з цим можна спрогнозувати, що подальший 

економічний розвиток призведе до поглиблення технологічної дифузії між 

окремими країнами та підвищить ефективність розподілу ресурсів, підтримуючи 

баланс попиту на робочу силу в країнах-учасниках торговельних відносин. 

З метою досягнення глобальних ефектів соціально-економічного розвитку в 

сфері міжнародної торгівлі промислово розвинуті країни пропагують перевагу 

багатосторонніх зв’язків над двосторонніми шляхом корегування обсягів 

міжнародної фінансової допомоги країнам, що розвиваються. 

Міжнародна кооперація з метою соціально-економічного розвитку здійснюється 

не лише в сфері торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності, а й у сфері управління 

потоками біженців та переміщених осіб, що, наразі, становить значну проблему та 

глобальні загрози для багатьох країн, зокрема і ЄС. Приплив мігрантів та біженців 

створює величезний тиск на інституційний потенціал в країнах призначення та 
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транзиту, часто здійснюючи негативний вплив на соціальну та екологічну 

згуртованість і розвиток. Для вирішення цих проблем держави-члени здійснюють 

єдину цілеспрямовану політику в рамках глобальних договірних відносин, 

міжурядових переговорів  щодо біженців, а також безпечної, регульованої та 

впорядкованої міграції. За багатосторонньої співпраці та сприяння ООН й інших 

міжнародних фінансових установ можливо досягнення відчутних результатів в цій 

сфері та подолання існуючих прогалин в аспектах фінансування, технічного 

співробітництва, збору та обробки інформації, надання кваліфікованої 

консалтингової допомоги в означених сферах і т.д. 

Загалом, провадження спільної одно векторної політики в сфері соціально-

економічного розвитку всіма країнами ЄС допомагає усунути існуючі глобальні 

виклики та загрози в цій сфері (окреслені вище), а також досягнути відчутних 

зрушень та результатів у побудові соціальної економіки та реалізації 

загальноєвропейської концепції загального добробуту. 

Окремим аспектом на шляху досягнення загального соціально-економічного 

розвитку є формування соціальної економіки з врахуванням спільних для ЄС 

тенденцій та рис економічного розвитку. У 2015 році Рада Європейського 

Парламенту прийняла постанову щодо «Просування соціальної економіки як 

основного рушія економічного та соціального розвитку в Європі». Відповідно, на 

найвищому рівні було визнано, що соціальна економіка, сформована багатим 

набором таких моделей підприємництва, як кооперативи, муніципалітети, 

об’єднання, фонди та соціальні підприємства, відіграє важливу роль в досягненні 

таких загальних цілей ЄС, як стійкий та всеохоплюючий розвиток, створення гідних 

робочих місць, соціальна згуртованість та соціальні інновації. 

Суб’єкти соціальної економіки справляють дедалі більший позитивний вплив на 

соціально-економічний розвиток регіону. Наразі в ЄС працюють понад 2 мільйони 

підприємств соціальної економіки з загальною зайнятістю близько 14,5 мільйонів 

чоловік й потужністю 8% ВВП ЄС [325]. Окрім того, соціальна економіка ЄС є 

переконливим доказом і прикладом досягнення ефективної зайнятості, підтримки 

соціальної інтеграції та сприяння економічній активності. 
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2016 року була підписана Братиславська декларація про соціальну економіку, 

яка поставила перед Комісією з соціального підприємництва завдання розробити 

Європейський план дій з соціальної економіки. В травні 2017 року було ухвалено 

Мадридську декларацію з соціальної економіки, що схвалила Європейський план 

дій з соціальної економіки на 2018-2020 роки й затвердила бюджет фінансування 

програми, що сприятиме розвитку підприємств соціальної економіки в Європі та 

посилить соціальні інновації.  

Соціальна економіка ЄС об’єднує велику кількість різноманітних форм, 

сформованими за різними національними та концептуальними принципами, однак 

об’єднані спільними цінностями, характерними рисами та цілями діяльності. 

Суб’єкти соціальної економіки об’єднують в собі стійку економічну діяльність з 

позитивним соціальним впливом. Вони відіграють важливу роль у трансформації та 

еволюції сучасних суспільств, систем соціального забезпечення та економіки, що 

значно сприяє не лише реалізації концепції загального добробуту країнами-членами 

ЄС, а й сприяє економічному, соціальному та людському розвитку поза межами 

Європи.  

Соціальна економіка є важливим механізмом досягнення ключових цілей ЄС, 

зокрема сталого та всеохоплюючого зростання, ефективної зайнятості, соціальної 

єдності, місцевого та регіонального розвитку, захисту навколишнього середовища, 

забезпечення добробуту населення.  

Як не дивно, соціальна економіка є одним з небагатьох секторів, що найкраще 

подолали економічну кризу [425] й демонструють стійкі зростаючі темпи розвитку 

сьогодні. Величезний інноваційний потенціал соціальної економіки в Європі та за її 

межами забезпечує серйозний внесок даного сектору в пошук інноваційних рішень 

основних соціально-економічних проблем, зокрема пов’язаних з соціальним 

розшаруванням та старінням населення, властивими більшості країн ЄС. Саме тому 

країни ЄС на національному рівні визнали необхідність поширення та зміцнення 

соціальної економіки як одного з ключових факторів соціально-економічного 

розвитку Європи.  
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Суб’єкти соціальної економіки засновані на приматі людського капіталу над 

фінансовим. І хоча даний сектор економіки функціонує на традиційних засадах, 

формах економічної діяльності, новітні інноваційні форми соціальних підприємств, 

наразі, виконують в рамках ЄС функцію соціальної та економічної згуртованості, 

допомагають створити плюралістичну та стійку соціальну ринкову економіку. 

Здійснюючи діяльність в загальних інтересах, підприємства соціальної економіки 

створюють робочі місця, надають соціально-інноваційні послуги, створюють 

соціальні товари, сприяють економічному розвитку окремих докальних соціальних 

груп та спільнот. Така економічна діяльність базується на принципах солідарності та 

розширення можливостей досягнення загального добробуту. 

Підприємства соціальної економіки з метою створення позитивного соціального 

впливу використовують більшу частину свого прибутку як засобу досягнення 

соціально значимих цілей, а не з метою його максимізації. Однак, це не виключає 

повторного реінвестування прибутку для подальшого розвитку власної діяльності. 

За тісної співпраці держав-членів та різних зацікавлених сторін на теренах ЄС 

створюється сприятливий клімат для соціального бізнесу. В цьому напрямку на 

державному рівні поліпшується доступ до фінансування, сприяння діяльності, 

оптимізація правового середовища, здійснення суспільної поінформованості. 

Цілий спектр соціально-економічних проблем (безробіття, соціальні напруження 

та розшарування), актуальних для ЄС, дозволяють, хоч і частково, подолати існуючі 

перепони соціального інвестування. Соціальне інвестування полягає в інвестиціях в 

людський капітал, примножуючи його вартість та допомагаючи в подальшому 

активізувати участь окремих членів суспільства в працевлаштуванні та соціальному 

житті.  Частково вирішуються демографічні, гендерні проблеми, зокрема нерівність 

жінок та чоловіків на ринку праці. Загалом, в рамках економіки ЄС суб’єкти 

соціального бізнесу використовуються, в першу чергу, з метою забезпечення 

інноваційного розвитку, інклюзивного зростання та ефективної зайнятості [156]. 

Відповідно до Міланської декларації, прийнятої Європейським соціально-

економічним комітетом в 2014 році, саме на органи державної влади покладено 

повну відповідальність за підтримку ефективної політики соціальних інновацій та 
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інвестицій, за забезпечення рівного та універсального досягнення громадянами 

високих стандартів добробуту. З метою ефективного розвитку соціальної економіки 

в Європі на уряди всіх країн-членів покладено відповідальність за створення 

комплексної адекватної екосистеми, зокрема її фінансової складової, здатної 

забезпечити ефективну підтримку соціальних інновацій. 

Наразі, в рамках реалізації довготермінової стратегії Сталого розвитку – 2030 

активно розвивається модель соціальної та солідарної економіки, реалізується 

відповідні регіональні, національні та/або місцеві стратегії та програми розвитку для 

досягнення позитивного соціального результату. Різні стратегії та програми мають 

базуватися на конструктивному діалозі між європейськими, національними, 

регіональними та / або місцевими органами влади та усіма відповідними 

зацікавленими сторонами. 

З метою адекватної оцінки ефектів соціальної економіки Євростат та національні 

статистичні органи аналізують її внесок у загальні макроекономічні показники. За 

допомогою спеціально розроблених агрегованих показників з’являється можливість 

оцінки ефективного внеску соціальної економіки в економічне зростання та 

досягнення соціальної єдності в Європейському Союзі. 

Існуючі соціальні показники базуються на активізації, розширенні можливостей 

та залученні громади. Важливим в даному випадку є формування належного рівня 

громадської свідомості та обізнаності з особливостями реалізації принципів 

соціальної економіки та очікуваних ефектів і зрушень в результатах даного процесу.  

З цією метою в рамках ЄС створюється глобальна регіональна мережа 

поширення інформації та обміну досвідом в сфері соціальної економіки. Окрім того, 

досвід промислово розвинутих країн ЄС активно передається країнам, що 

розвиваються, які знаходяться на початковій стадії побудови соціальної економіки з 

метою досягнення прогресу в соціально-економічному розвитку окремих країн та 

регіонів.  

Окремі програми, зокрема Erasmus+, надають можливість досягати обізнаності, 

розширювати знання, формувати необхідні компетенції та поглиблювати досвід в 

сфері соціальної економіки, активно залучаючи до даного процесу молодь. 
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Європейська програма «Горизонт – 2020» спрямована на ефективне поєднання 

окремих контрагентів та бенефіціарів в процесі практичної реалізації концепції 

соціальної економіки та отримання реального соціального ефекту від 

цілеспрямованої економічної діяльності урядів окремих країн-членів ЄС, а також на 

загально регіональному рівні.  

Підприємства соціальної економіки виступають в даному випадкову основними, 

але не єдиними, каталізаторами соціальних інновацій, що дозволяє повною мірою 

реалізувати потенціал соціальної економіки в рамках загальноєвропейської 

соціально-економічної системи. 

Окремими умовами успіху даного процесу в ЄС визнається створення належної 

та всеохоплюючої правової бази, що б сприяло розвитку обсягів соціального 

підприємництва та отримання загального позитивного соціального ефекту, а також 

національну адаптацію контексту окремих програм соціально-економічного 

розвитку з метою повного та ефективного використання наявних ресурсів окремих 

країн, а також різноманітності регуляторних інструментів, що розроблені та 

функціонують з урахуванням специфічних місцевих вимог. 

Таким чином, реалізуючи принципи соціальної економіки, держава не просто 

підтримує суб’єкти соціального підприємництва (хоча значною мірою специфікою 

країн ЄС є майже повне ототожнення соціальної економіки з неорієнтованими на 

розподіл прибутку соціальними підприємствами), а й налагоджує нормальне ділове 

співробітництво з традиційними, орієнтованими на прибуток підприємствами, 

стимулюючи та зобов’язуючи останні реалізувати соціальні програми, здійснюючи 

позитивний вплив на розвиток й досягнення високого рівня добробуту суспільства 

загалом. 

На державному та регіональному рівнях активно розробляються і реалізуються 

спеціальні гарантійні програми, спрямовані на страхування високого інвестиційного 

ризику, що виникає у випадку задоволення довгострокових потреб окремих 

соціально-інноваційних галузей та соціальної економіки загалом в капіталі та 

підтримці бізнесу. Соціально-відповідальні інвестори зазвичай готові прийняти 

нижчий рівень рентабельності своїх інвестицій за умови існування позитивного 
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соціального впливу реалізації проектів. Сприяння соціальному інвестуванню та 

підтримка соціально відповідальних інвесторів здійснюється, окрім державних 

програм, завдяки використанню таких активних інструментів ЄС, як фонди ESI, 

програми EaSI та Horizon 2020 [407].  

Окремим напрямком соціалізації економічних процесів є створення та розвиток 

національної та корпоративної культури управління і споживання з врахуванням 

соціальних цілей економічного розвитку. Успішна практична реалізація соціально 

орієнтованих методів управління на всіх рівнях можлива лише за умови розуміння 

та сприйняття соціальних цінностей в економіці.  

Загальноєвропейською інституцією в сфері соціально-економічного розвитку є 

діяльність Європейського соціального фонду (ЄСФ, European Social Fund), що 

здійснює інвестиції з метою покращення можливостей працевлаштування та освіти 

в усьому Європейському Союзі, а також підтримки найбільш вразливих верств 

населення. 

Сукупний обсяг інвестицій ЄСФ в людський капітал, що охоплюють всі регіони 

ЄС, на 2014-2020 оцінюється в 80 млрд. євро та додатково 3,2 млрд євро [324] на 

працевлаштування молоді. Інвестиційна діяльність здійснюється за чотирма 

пріоритетними напрямками: сприяння зайнятості та підтримка мобільності робочої 

сили; сприяння соціальній інтеграції та боротьбі з бідністю; інвестицій в освіту, 

підвищення кваліфікації та навчання протягом всього життя; зміцнення 

інституційного потенціалу та ефективності державного управління з метою 

отримання соціального ефекту від реалізації державної економічної політики. 

Європейський соціальний фонд є структурним елементом Європейських 

структурних та інвестиційних фондів (ЄСІФ)33, основною метою яких є сприяння 

міцному соціально-економічному зближенню, стійкості та територіальній 

згуртованості. Фонди забезпечують критичну масу інвестицій в пріоритетні сфери 

ЄС шляхом спільного управління з боку національних органів країн-членів та 

Європейською комісією, підтримку створення робочих місць, забезпечення 

 
33 До ЄСІФ входять: Фонд згуртованості, Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, 

Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських районів, Європейський морський та риболовний фонд. 
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загальних показників економічного розвитку регіону, зміцнення єдиного ринку і т.д. 

відповідно до вимог та реалей економічної ситуації.  

Діяльність даних фондів забезпечує реалізацію довгострокової інвестиційної 

стратегії країн-членів ЄС. Бюджет ЄСІФ на 2014-2020 роки оцінюється в 454 

млрд.євро, окрім того прогнозується додатково мінімум 184 млрд.євро у вигляді 

державного та приватного фінансування. Основними напрямками реалізації програм 

фінансування з вищеозначених джерел та створення сприятливого інвестиційного 

середовища задля мобілізації приватного капіталу є: зайнятість, соціальна 

інтеграція, дослідження та інновації, охорона довкілля та економічний розвиток.  

З моменту реалізації діючої програми розвитку ЄСІФ об’єктивними є позитивні 

зрушення в напрямку активізації економічного розвитку країн-членів ЄС. Однак, 

залишаються певні проблеми, пов’язані, в першу чергу, з нерівномірними 

показниками росту ВВП та вирішенням проблем в сфері зайнятості. Хоча протягом 

2016 року була створено велика кількість робочих місць, що дозволило знизити 

середній рівень безробіття до 8,7% (травень 2017 року), найближчим часом 

очікується зростання безробіття та кількості осіб, що знаходяться на порозі бідності. 

Окрім того, сталою є довгострокова тенденція значного розшарування населення за 

середнім рівнем доходів. 

Діяльність цих та інших фондів робить значний внесок в стійкий розвиток всіх 

країн-членів та регіону загалом, передбаченого цілями програми ЄС-2020. Більшість 

країн-членів, наразі, демонструють прогрес в даному напрямку, хоча темпи розвитку 

є різними. Найбільший прогрес спостерігається в більш відсталих порівняно з 

провідними країнах- членах ЄС. Окрім того, треба зважати, що залучені інвестиції, 

які об’єктивно є міцними каталізаторами прогресу, лише в 2016 році оцінювались на 

рівні 182 млрд. євро (28,4% від загального обсягу інвестицій, запланованих на 2014-

2020 роки), 128 млрд євро з яких йдуть зсередини ЄС [413].  

ЄСФ фінансує, в основному, проекти, спрямовані на реформування ринку праці, 

зайнятість, освіту та соціальну інтеграцію (загалом більше 168 млрд. євро).  Активно 

реалізуються програми соціальної інтеграції (наразі реалізовано близько 40% 

загального бюджету за даним цільовим призначенням), що справляє позитивний 
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вплив на реструктуризацію ринку праці та полегшення доступу до нього слабо 

захищених верств населення.  

Більшість країн-членів ЄС здійснюють діяльність в сфері соціальних інновацій, 

середня вартість національних проектів в якій становить 1,7 млрд.євро. Характер та 

методи реалізації подібних проектів дуже відрізняються в окремих країнах регіону, 

однак, зазвичай включають інновації в сфері освіти, охорони здоров’я, 

підприємництва, тією чи іншою мірою фокусуючись на окремих проблемних 

категоріях, зокрема молоді, жінок, біженців, мігрантів, інвалідів, тощо. ЄСФ 

проводить моніторинг та консалтинг національних органів влади з метою обміну 

досвідом та ефективної реалізації конкретних програм на місцях. ЄСФ надає 

рекомендації щодо коректування загальноєвропейського плану дій в сфері 

соціальної інтеграції та згуртованості, враховуючи нагальні виклики та загрози, 

зокрема ускладнену ситуацію в сфері міграційної політики, тощо. Зокрема, 

відповідно останнім нововведенням, були розроблені програми побудови житла, 

надання медичних послуг мігрантам, забезпечення доступу до освіти дітей-мігрантів 

та сприяння розвитку старт-апів з метою організації само зайнятості прибулого 

населення як елементу їх соціально-економічної інтеграціх в ЄС.   

Результати моніторингу 2018 року свідчать про достатньо швидкі, хоч і не 

рівномірні темпи економічного зростання країн ЄС, а пов’язані з цим інвестиції 

забезпечують конкретні зрушення в досягненні високого загального рівня добробуту 

населення та підвищення конкретних показників якості життя людей [413]. Зокрема, 

темпи рекордного росту підтримує Ірландія (6,9% в 2016, 4,5% в 2017 рр.), більшість 

країн демонструють зростання на рівні від 3 до 4% (Румунія, Мальта, Люксембург, 

Польща). До десятки країн ЄС з найвищими темпами росту економіки увійшли: 

Ірландія, Румунія, Мальта, Люксембург, Польща, Швеція, Словаччина, Латвія, 

Литва та Іспанія [422]. 

Європейська стратегія економічного зростання побудована з врахуванням 

соціальної складової, а саме боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією. 

Головними цілями даної стратегії є: забезпечення економічної, соціальної та 

територіальної єдності; гарантування поваги до основних прав людей, що зазнають 
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бідності та соціальної ізоляції, і надання їм можливості гідно жити та брати активну 

участь у житті суспільстві; мобілізація інтеграції обездолених в громади, де вони 

живуть, їх навчання та допомога в пошуку роботи; забезпечення  доступу до 

соціальних пільг [285]. 

Реалізація даної стратегії базується на всебічній соціалізації сфер державного 

регулювання, зокрема ринку праці, соціального забезпечення, охорони здоров’я, 

освіти; реалізації програм соціальної інтеграції, провадження соціальних інновацій; 

посиленні координації та часткової уніфікації соціально-економічної політики 

держав-членів ЄС. 
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5.2. Скандинавська превентивна модель загального добробуту як базис 

формування українського виміру соціалізації економіки  

 

Сформована в результаті конвергентної еволюції  регіональна модель соціально-

економічного розвитку Скандинавського регіону розвивається, наразі, відповідно до 

єдиного стратегічного напрямку, обраного в рамках регіонального об’єднання ЄС. В 

той же час, існує ряд принципових відмінностей, характерних виключно для 

скандинавського субрегіону, що здійснюють якісний вплив, формуючи специфічну 

регіональну превентивну модель розвитку за наявності особливих національних 

моделей.       

Превентивна модель держави загального добробуту є комплексною стратегією 

соціально-економічного розвитку країн Скандинавського регіону, яка забезпечує 

ефективний захист від соціальних ризиків, ґрунтується на інвестиціях в безперервне 

навчання, загальну інтеграцію населення до ринку праці, організовану та чітко 

регламентовану систему надання повного спектру якісних соціальних послуг. 

Превентивний характер соціальної політики Скандинавських країн базується на 

традиціях, що склалися у даному регіоні, та досконалій інституційній системі, 

всебічно вбудованій у режим державної податкової та фіскальної політики, 

поєднаній з принципами суспільного контролю над процесом управління. 

«Превентивна» модель загального добробуту відрізняється від 

«відновлювальної» моделі фінансовим забезпеченням здійснення «профілактичної» 

соціальної політики [238] з метою забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку, якісного відновлення трудових ресурсів, їх пожиттєве навчання та 

залучення до створення соціально-економічних благ задля забезпечення високого 

рівня загального добробуту.  

Скандинавські країни на практиці успішно реалізували два першочергові 

принципи превентивної моделі загального добробуту – навчання протягом всього 

життя та комплексне соціальне забезпечення. Наразі подібна концепція є об’єктом 

уваги урядів більшості країн ЄС, однак, відчутні комплексні ефекти можна 

спостерігати лише в Німеччині, в усіх інших випадках імплементуються лише 
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окремі інструменти або ж дана ідея залишається поки що на стадії передвиборних 

лозунгів та пропаганди. 

Суспільство виступає основним об’єктом державного менеджменту, заради 

якого та завдяки якому продукуються і використовуються інші матеріальні та 

нематеріальні ресурси, створюється національне багатство. Основним принципом 

суспільного управління залишається побудова «суспільства знань». Відповідно, 

державна політика спрямована на всебічний розвиток людського капіталу, 

інтеграцію його до ринку праці, ефективне використання у відповідності до 

існуючою ресурсної бази, нагальних споживчих потреб, спеціалізації виробництва 

країни і т.п. Превентивна модель базується не на створенні розширеної системи 

соціального захисту та забезпечення, а на всебічній соціальній інтеграції громадян 

на ринок праці, що, звісно, не убезпечить їх повністю від економічних змін в умовах 

відкритої економіки, але зміцнить їх позиції достатньо для вчасної та адекватної 

реакції на ринкові коливання. Комплексна соціальна інтеграція ринку праці 

передбачає не лише економічно ефективне працевлаштування, надійність зайнятості 

та високий рівень оплати праці, а, в першу чергу, постійне підвищення кваліфікації 

працівників задля забезпечення безперервного росту їх конкурентоздатності, а 

також формування вмінь здійснювати ринковий моніторинг, використовувати дані 

аналізу ринку та вчасно реагувати на певні циклічні коливання та кризові явища.  

Хоча дана модель є стратегічним напрямком розвитку  всіх країн 

Скандинавського регіону, підходи та механізми її реалізації дещо відрізняються, а 

практичне втілення базується на чіткому принципі децентралізації та охоплення 

всього населення (кожного громадянина).  

Звичайно, превентивна модель передбачає характерні для традиційної соціальної 

економіки заходи соціального забезпечення та соціальних послуг. Однак, характер 

даної допомоги, яка носить не виключно грошовий вираз, залежить від рівня 

соціальної та економічної вразливості індивіда та загальних показників 

економічного розвитку країни, а соціальні послуги надаються виключно на 

найвищому якісному рівні. Для урядів Скандинавських країн принциповим є 
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забезпечення високої якості соціальних послуг; їх норми, професійні та 

кваліфікаційні вимоги до суб’єктів їх надання є досить високими. 

Превентивна модель базується на комплексній фіскальній та податковій 

політиці. Реформування та провадження соціальної сфери без відповідної 

реструктуризації системи державного фінансування були б неможливими. 

Питання превентивної соціальної моделі добробуту активно обговорюються 

останнє десятиліття [398] у більшості країн світу, що демонструють сталі показники 

економічного зростання. Перспективи реалізації превентивної моделі є предметом 

уваги з боку урядових та неурядових організацій всіх європейських країн, однак 

саме країни Скандинавського регіону показали позитивну динаміку імплементації 

даної концепції, що, на рівні зі стабільними економічними показниками, низьким 

рівнем бідності, низьким рівнем корупції, високим рівнем соціальної довіри та 

стабільно найвищими показниками щастя та високої якості життя (див. п.2.3), 

заслуговує на окрему увагу та вивчення з метою подальшого застосування й в 

Україні.  

Окрім того, Скандинавський регіон яскраво демонструє першочергові риси 

превентивної моделі загального добробуту: соціальне забезпечення, високоякісна 

система освіти, найвищий серед європейських країн рівень соціальної інтеграції 

ринку праці, низький рівень безробіття й майже відсутнє довготермінове застійне 

безробіття (табл.5.1.). 

Так, середньозважений показник рівня зайнятості по Скандинавському регіону 

становить 77,7% порівняно з 71,1% по світу, а в Ісландії є найвищим з усіх країн 

ОЕСР (84,2%). В той же час, рівень безробіття в країнах регіону значно нижче за 

середньозважений показник у 27,3% (зокрема, Ісландія – 4,1, Норвегія – 6,0%, в 

середньому по Скандинавському регіону – 11,4%) [370]. 

Ще одним характерним показником соціального спрямування превентивної 

моделі загального добробуту та першості в цій сфері країн Скандинавського регіону 

є частка відрахувань з державного бюджету на соціальну сферу в окремих країнах 

світу. 
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Таблиця 5.1. 

Рівень зайнятості та безробіття в окремих країнах ОЕСР [370] 

 

Країна Рівень 

зайнятості 

Довготермінове 

безробіття 

Часткова 

зайнятість 

(загальна) 

Часткова 

зайнятість 

(жінки) 

Австралія 73,2 14,9 23,8 71,7 

Австрія 72,1 24,2 17,6 80,4 

Бельгія 62,0 52,6 18,7 82,9 

Канада 73,7 7,1 18,4 67,8 

Данія 78,4 16,1 18,0 61,7 

Фінляндія 71,9 18,2 11,5 63,0 

Франція 64,6 37,9 13,4 79,5 

Німеччина 70,2 53,4 22,1 79,9 

Греція 62,2 49,6 7,8 67,4 

Ісландія 84,2 4,1 15,1 71,2 

Ірландія 68,1 29,4 21,0 79,0 

Італія 58,7 47,5 16,3 75,8 

Японія 70,7 33,3 19,6 70,4 

Люксембург 64,4 38,6 12,7 91,9 

Голландія 76,1 36,3 36,1 75,5 

Нова Зеландія 74,9 4,4 22,4 72,3 

Норвегія 78,1 6,0 20,3 71,7 

Португалія 68,2 48,3 9,7 68,5 

Іспанія 65,3 23,8 11,1 80,6 

Швеція 75,7 12,4 14,4 64,6 

Швейцарія 79,5 34,3 25,9 81,2 

Великобритан

ія 

72,7 25,5 22,9 76,1 

США 70,9 10,6 12,2 68,1 

Середньозва

жений 

показник 

71,1 27,3 17,9 74,0 

 

Країни Скандинавського регіону займають лідируючі позиції щодо частки 

відрахувань на освітню сферу в рамках загального фінансування галузей 

соціального спрямування [370], де значними є також інвестиції, що здійснюють 

уряди Франції, Бельгії та Німеччини.  

В процесі модернізації концепції загального добробуту країн Скандинавського 

регіону їх превентивна модель здобула відмінні від інших (наприклад, німецької) 

соціально-орієнтовані форми співпраці держави та ринку. На практиці, посилення 

соціальної відповідальності держави в країнах регіону є результатом децентралізації 

соціальної політики, делегування повноважень по її реалізації на регіональний та 



334 

 

місцевий рівень, що підкреслює адресність реалізації нагальних потреб місцевих 

спільнот. Сформований в 1960-70-х роках широкий державний сектор економіки, 

наразі, характеризується посиленням державного дерегулювання та часткової 

приватизації, навіть у стратегічних сферах масової зайнятості робочої сили. На 

противагу, соціально-орієнтована модель загального добробуту інших, традиційно 

очолюваних соціал-демократичними силами, держав характеризується відносно 

слабким суспільним впливом та існуванням численних квазіурядових соціальних 

організацій. 

На відміну від інших існуючих моделей загального добробуту превентивна 

модель соціально-економічної політики урядів країн Скандинавського регіону 

спрямована не на збереження існуючої промислової бази та підвищення її 

конкурентоспроможності на світовому ринку, а на впровадження нових центрів 

динамізму в суспільстві, розвиваючи та підтримуючи робочу силу як основний 

пріоритетний економічний та соціальний інструментарій соціальної політики. 

Принцип загальності та соціальної орієнтованості є ключовим в економічній 

політиці країн регіону. Яскравим прикладом стала державна політика уряду Швеції 

(2008-2010 рр.). В умовах світової фінансової кризи, відмовившись від вибіркового 

субсидіювання пріоритетної для промисловості Швеції автомобільної галузі, уряд 

продовжував чітку реалізацію превентивної моделі загального добробуту шляхом 

подальшого реформування та розвитку освітньої галузі та проведення активної 

державної політики на ринку праці, зберігши тим самим достатній рівень добробуту 

населення країни навіть в умовах кризи [331]. 

Важливим в сучасних умовах задля успішної реалізації ключових ідей 

превентивної моделі загального добробуту є дотримання принципу інновативності. 

В рамках державної соціально-економічної політики важко спрогнозувати 

масштабність та ефективність реалізації економічних інновацій, однак створити 

сприятливі для них умови цілком можливо й необхідно. Так, відповідно до Індексу 

глобальних інновацій (INSEAD) країни Скандинавського регіону постійно 

посідають провідні позиції в інноваційній сфері. Цьому сприяє ряд факторів, 

зокрема: 
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- формування сталого національного ринку праці, насиченого 

висококваліфікованим гнучким людським капіталом, що залучає міжнародні 

інноваційні фірми до провадження діяльності саме на території країн регіону; 

- відкритість національних ринків, їх тісна інтегрованість до світових 

технологічних кластерів та багатовекторна інтеграція (зокрема, співпраця не 

лише в рамках ЄС, а й з країнами Східної Європи) створюють сприятливе 

середовище для розробки та впровадження інновацій; 

- створення необхідної інфраструктури на основі сучасних комунікаційних 

технологій, що забезпечується завдяки розвитку таких суспільно- та 

соціально-орієнтованих сфер, як освіта та охорона здоров’я. 

Ключовим політичним пріоритетом економічної політики в рамках превентивної 

моделі загального добробуту, яка реалізується в Скандинавському регіоні, є 

пріоритетний розвиток соціально-орієнтованих сфер, зокрема медицини та освіти. 

Саме в цих сферах першочергово розробляються та впроваджуються інноваційні 

технології. Відповідні «комітети майбутнього», що реалізують цілий комплекс 

програм якісного відтворення населення та формування високо конкурентоздатної 

національної робочої сили, успішно функціонують в Фінляндії та Швеції. 

Пріоритетні науково-прикладні дослідження з подібною метою реалізуються й в 

медичній сфері, зокрема у Фінляндії та Данії. З метою подолання адміністративних 

перепон та підвищення ефектів даної політики встановлені тісні інституційні зв’язки 

між профільними міністерствами, відомствами, іншими інститутами, що 

здійснюють свою діяльність в сфері освіти, охорони здоров’я та соціального 

забезпечення; здійснюється прогнозування національного та міжнародного 

середовищ, організовано багаторівневе планування основних напрямків соціально-

економічної політики. 

Регулювання сфери соціально-економічних відносин у моделі відбувається 

шляхом застосування цілого ряду інструментів. Одним з них є заробітна плата, що 

визначається соціальними партнерами без державного втручання. Звичайно, ринок 

праці, як і будь-який інший ринок, перебуває під впливом держави, однак 
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реалізовується він опосередковано, через систему колективних переговорів, 

укладання угод та інших засобів соціального партнерства. 

У практиці країн Скандинавського регіону відсутнє поняття мінімальної 

заробітної плати. Рівень заробітної плати окремими економічними суб’єктами 

встановлюється виключно в результаті переговорів між соціальними партнерами – 

всіма учасниками виробничого процесу. Однак, протягом останнього десятиріччя 

регіональний скандинавський ринок праці перебуває під впливом загально 

європейських тенденцій. Так, наприклад, на вимогу профспілок у Фінляндії 

законодавчо регулюються такі показники рівня добробуту населення, як розмір 

мінімального щомісячного та щогодинного доходу.  

Разом з тим, рівень доходів та заробітної плати в регіоні залишається найвищим. 

Її формування здійснюється на засадах солідарності. Саме це переконання змушує 

профспілкові організації уникати надмірної диференціації заробітної плати, що, в 

результаті, призводить до високих середньозважених показників доходності 

всередині суспільства.  

Наслідки останніх тенденцій локалізації та індивідуалізації процесів 

встановлення заробітної плати значною мірою нівелюються існуючою в регіоні 

податковою політикою, орієнтованою на відносно однорідний розподіл доходів між 

всіма членами суспільства.  

Питання соціалізації та економічної нерівності, спровоковане, окрім всього 

іншого, й аспектами оплати праці, для ЄС звучить, наразі, досить резонансно. В 

даному аспекті превентивна модель, яка поширена серед країн Скандинавського 

регіону, є більш вдалим прикладом у порівнянні з цільовими програмами соціальної 

підтримки окремих слабо захищених верств населення, поширених в Європі. 

Подібна адресна допомога не зменшує ризик бідності і не підвищує рівень 

загального суспільного добробуту, хоча є, в той же час, дуже значною статтею 

видатків країн, що її провадять, в тому числі й України. 

Актуальним в новітніх умовах джерелом посилення соціальної нерівності є 

поширення та зростання нетипової зайнятості. Основна ідея соціального 

партнерства – загальнообов’язкове соціальне страхування поширене, наразі, далеко 
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не на всі категорії працівників. Окрім того, зростає кількість низькооплачуваних 

робочих місць, поширеним стає приховане безробіття, неповна зайнятість (неповний 

робочий день та тимчасові працівники), тощо. Подібні негативні риси в умовах 

превентивної скандинавської моделі нівелюються шляхом формування «безпечної 

правової основи нормальної зайнятості» [335].  

Наступним ефективним інструментом механізму регулювання сфери соціально-

економічних відносин в рамках моделі є активна політика на ринку праці, яка, 

безперечно, не може розглядатись як єдиний надійний засіб боротьби з безробіттям 

та підвищення зайнятості, але, зважаючи на недосконалість та відсутність повного 

саморегулювання ринку праці, є об’єктивною необхідністю. 

Основною метою активної державної політики на ринку праці є досягнення 

балансу попиту та пропозиції на робочу силу, а також створення належного 

правового поля для врегулювання соціально-трудових відносин між її основними 

контрагентами – працівниками та роботодавцями. Безсумнівно, існує суттєва 

відмінність між обсягами фінансування та цільовим спрямуванням програм 

сприяння в даній сфері, що реалізуються країнами ОЕСР. Країни Скандинавського 

регіону, зокрема Данія та Швеція, є міжнародними лідерами в цій сфері. «Система 

гнучкої безпеки» (Данія), як складова превентивної моделі, наразі взята за основу в 

більшості країн ЄС щодо розробки методів регулювання ринку праці. Серед її 

основних напрямків слід виділити наступні, зокрема: 

- стабільний матеріальний захист від безробіття (обсяги виплат допомоги по 

безробіттю досягають в середньому 90% від рівня оплати праці на останньому 

місці роботи безробітного); 

- активна політика, спрямована на підвищення якості трудових ресурсів та 

примноження вартості людського капіталу (передбачає підвищення кваліфікації, 

навчання, перенавчання, професійну орієнтацію, стимулювання програм 

саморозвитку людських ресурсів і т.п.); 

- захист позицій роботодавців одночасно з працівниками дозволяє підвищити  

гнучкість ринку праці та реалізувати стимулюючу та оздоровчу функції ринку 
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праці, що мотивують працівників до розвитку та самоудосконалення з метою 

підвищення власних конкурентних позицій на ринку праці. 

Реформування державної системи регулювання ринку праці, розпочате в кінці 

1980-х років, базувалось на цілому ряді жорстких норм, правил та обмежень. В 

результаті досягнення значного прогресу більшість з них було скасовано. Наразі, 

основними тенденціями функціонування їх національної системи управління 

людськими ресурсами у країнах Скандинавського регіону, що є складовою 

превентивної моделі загального добробуту, є збільшення гнучкості робочого часу, 

подовження термінів батьківських відпусток по догляду за дітьми, розширення 

можливостей отримання освіти та здійснення пожиттєвого навчання, 

децентралізація політики в сфері праці та посилення державного контролю за 

ринком праці в рамках активної політики втручання, реалізаціями всіх ініціатив на 

засадах концепції соціального партнерства, активного діалогу між державою, 

профспілками та спілками роботодавців.  

Однак, ефективність імплементації даної моделі в інших країнах, зокрема в 

рамках ЄС, може виявитись неоднозначною. Основною причиною цього є виключно 

державне фінансування всіх програм та проектів, що реалізуються в даному 

напрямку урядом Данії. І якщо така стаття видатків за умови досить високих 

податкових ставок є посильною для бюджету країни за умови невеликої кількості її 

населення, то для інших країн з більш лояльною системою оподаткування та значно 

більшим за кількістю населенням може стати проблематичним. 

Окремим напрямом регулювання сфери соціально-економічних відносин в 

комплексі превентивної моделі загального добробуту  виступає боротьба з 

безробіттям серед молоді, що має становити основну частину економічно активного 

населення, залучену до створення національного продукту, формування 

національного бюджету та досягнення належного рівня загально суспільного 

добробуту. 

Для Скандинавського регіону, як і в цілому для ЄС, безробіття серед молоді 

становить серйозну проблему, зважаючи на його масштаби та сфери впливу, 

зокрема, як наслідок, формування негативного, мінливого соціально-психологічного 
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клімату в суспільстві, низька якість трудового потенціалу країни, а, отже, негативні 

демографічні тенденції та скорочення економічної активності національних ринків 

загалом. 

В цій сфері країни регіону реалізують узгоджену цілеспрямовану політику 

боротьби з безробіттям та розширення можливостей працевлаштування молоді. 

Превентивна модель як раз і спрямована на  формування інституційної основи 

подолання безробіття, що здійснюється шляхом розвитку та активного залучення 

центрів зайнятості до вирішення даної проблеми; адресний підхід, який передбачає 

роботу з кожним молодим спеціалістом з метою розробки індивідуального плану 

працевлаштування (подолання періоду безробіття), орієнтуючись на його особисті 

якості, знання, навички та очікування; підвищення мобільності робочої сили (на 

основі прогнозування планування зовнішньої та внутрішньої мобільності людських 

ресурсів за окремими напрямами, регіонами, сферами діяльності з метою 

максимально повного забезпечення національного господарства необхідною 

робочою силою та ефективного працевлаштування молоді); державне фінансування 

програм організації стажувань та тренінгів з метою формування актуальних в 

сучасних умовах навичок, вмінь та знань, які користуються на ринку праці 

підвищеним попитом і наявність яких дозволяє значно підвищити 

конкурентоздатність молодих спеціалістів); розвиток державного сектору 

економіки, що дозволяє збільшувати кількість гарантованих робочих місць. Це, в 

свою чергу, є основними напрямами та формами реалізації превентивної моделі. 

Активне залучення молодих спеціалістів до державного сектору та висока 

ефективність такого працевлаштування становлять основну передумову для 

збільшення державних інвестицій у розвиток даних сфер, що дозволяє не лише 

збільшити кількість робочих місць, подолати безробіття, сформувати стабільні 

джерела доходів, а й підвищує якість самих послуг, що надаються в цих сферах 

(освіти, медицини, соціальних послуг, тощо), що становить додатковий внесок в 

підвищення рівня якості населення регіону. 

Разом з тим, дана превентивна модель характеризується й такими рисами, як 

існування різноманітних засобів контролю та обмеження. Зокрема, за умови відмови 
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від подальшого навчання, перенавчання або запропонованого працевлаштування, 

розмір фінансової підтримки може бути скорочено або ж відмінено її взагалі. 

Поширеним є залучення молоді до оплачуваних громадських робіт [145], 

наставництво, психологічна підтримка всіх учасників ринку праці, тощо.  

Політика сприяння тісно поєднана із засобами контролю та жорсткого 

регулювання ринку праці, одним з яких є мінімізація терміну на пошук роботи. 

Молоді спеціалісти після закінчення навчання, так само як і емігранти, повинні 

протягом першого тижня звернутись до агенцій зайнятості й розпочати пошук 

роботи. Така активна превентивна політика держави є ефективною одночасно в 

багатьох напрямках – скорочується безробіття, нівелюються негативні наслідки 

застійного безробіття (коли людина адаптувалась, звикла до існування на 

мінімальну допомогу й не бажає працювати з метою підвищення власного рівня 

добробуту), такі як розбій, крадіжки, т.п., підвищується продуктивність сфери 

народного господарства за умови повного забезпечення робочою силою, формується 

стале споживання за умови стабільних джерел доходів громадян, повною мірою 

виконуються податкові зобов’язання громадян, а, отже, формується дохідна частина 

бюджету й існує можливість реалізації всіх запланованих програм розвитку, 

соціального захисту і т.д. 

Характерними рисами сучасного етапу реформування державної  системи 

регулювання ринку праці в Скандинавському регіоні в рамках регіональної моделі 

стали децентралізація (більшість адміністративних питань реалізації активної 

політики на ринку праці передано до місцевих органів влади) та приватизація 

переважної більшості агенств з працевлаштування. В той же час, реалізація 

основних функцій соціального захисту (зокрема надання соціальних пільг, виплата 

допомоги по безробіттю і т.п.) здійснюється виключно державними органами за 

рахунок коштів, перерахованих з цільових бюджетних та позабюджетних фондів. 

Державні, регіональні та місцеві органи влади, що діють на ринку праці, доповнені 

спеціалізованими тристоронніми комітетами, відповідальними за моніторинг, оцінку 

та імплементацію ключових принципів соціально-економічної політики в реалізацію 

цільових програм на кожному окремому адміністративному рівні. 
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Доречність та ефективність подібних реформ є, наразі, досить неоднозначною. 

Зокрема, з одного боку значно знизились видатки на адміністрування функцій 

державного регулятора ринку праці, хоча з іншого – погіршилась якість реалізації 

даної функції, а також поширилась практика державного субсидіювання фонду 

заробітної плати, що призвело до зростання видатків на цю сферу.  

Таблиця 5.2. 

Ключові характеристики ринку праці окремих країн світу [370] 

 

Країна Середній вік 

працюючого населення 

Видатки на активну 

політику на ринку 

праці  

(у % до ВВП) 

Австрія 41.0 0.68 

Бельгія 32.8 1.3 

Данія 57.7 1.31 

Фінляндія 56.4 0.86 

Франція 38.2 0.92 

Німеччина 53.8 0.77 

Ісландія 83.3  

Ірландія 53.9 0.62 

Італія 34.4 0.46 

Люксембург 38.3 0.48 

Нідерланди 50.7 1.09 

Норвегія 69.3 0.56 

Португалія 50.8 0.53 

Іспанія 45.6 0.8 

Швеція 70.3 1.12 

Нова Зеландія 71.9 0.35 

Швейцарія 68.4 0.6 

Великобританія 58.2 0.32 

Японія 66.3 0.16 

США 62.1 0.13 

Середньозважені 

показники 

54.8 0.7 

 

Інтеграція людей похилого віку до ринку праці є окремим напрямом 

регулювання сфери соціально-економічних відносин у превентивній моделі 

загального добробуту. Частина осіб похилого віку залишається трудоактивним 

населенням, що є об’єктом активної соціально-економічної політики держави, інша 

ж частина в силу обмеження певних здібностей до праці та втрати професійності 

підпадає під соціальний захист. Обидві ці категорії здійснюють значний вплив як на 
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ринок праці безпосередньо, так і на загальний стан економіки загалом, беручи 

участь у формуванні моделі загального добробуту та презентуючи певний його 

усереднений рівень. Порівняльні показники ринку праці окремих країн світу 

наведені у таблиці 5.2. 

В даному аспекті існують значні відмінності у структурі ринку праці між 

країнами Європейського регіону. Зокрема, переважна кількість осіб старше 55 років 

в Німеччині вже вилучені з активного ринку праці, в той час як, наприклад, Швеція 

характеризується найвищими показниками участі осіб похилого віку у виробничих 

процесах. В першу чергу, такі показники досягнуто завдяки ефективно 

функціонуючій системі охорони здоров’я, гарному здоров’ю та великій тривалості 

життя, що подовжує активну участь контрагентів на ринку праці, а також великій 

частці самозайнятого населення. Люди старшого покоління задіяні, переважно, в 

галузях науки, освіти, соціальних послуг, державному секторі, які передбачають 

застосування гнучкого плаваючого графіку роботи. Таким чином, не втрачається 

цінні досвід та знання, реалізується інститут наставництва, формується та 

передається корпоративна культура.  

Швецька модель менеджменту людських ресурсів похилого віку є прикладом 

успішної реалізації даної складової в контексті превентивної моделі загального 

добробуту. Уряд Швеції реалізує дану політику за двома ключовими напрямками: 

формування системи соціального захисту (охоплює аспекти охорони здоров’я, 

пенсійного забезпечення) та регулювання ринку праці (захист прав працюючих та 

сприяння інтеграції населення похилого віку до ринку праці шляхом стимулювання 

самозайнятості та гнучких форм неповної зайнятості). 

Формально, з правової точки зору, не існує вікового пенсійного обмеження, хоча 

фактично захист права повної зайнятості здійснюється до 67 років, а в деяких 

галузях пенсійний вік встановлено у віці 65 років. Завчасний вихід на пенсію 

дозволяється лише після досягнення 61-річного віку. Однак, більшість громадян 

поєднують трудову активність з отриманням соціальних пенсійних виплат. В 

даному випадку державна діяльність в двох протилежних напрямках 
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(працевлаштування осіб пенсійного віку та вивільнення/створення робочих місць 

для безробітної молоді) має бути збалансованою. 

Швецька превентивна модель загального добробуту передбачає досить велику 

кількість новітніх механізмів координації діяльності осіб похилого віку: можливість 

дострокового виходу на пенсію за умови отримання виплат в неповному обсязі; 

використання гнучких контрактів неповної зайнятості; можливість подовженого 

лікування (до 300 днів) без звільнення та зі збереженням оплати праці в повному 

обсязі; скорочений робочий час.  

Додатковою рисою цієї моделі є широке поширення діяльності недержавних 

пенсійних фондів та участь населення в них, що дозволяє ще більше підвищити 

добробут вивільнених з ринку праці пенсіонерів або ж надає можливість 

дострокового вивільнення зі збереженням належного рівня доходів. 

Одночасно зі скороченням податкового тиску на всі верстви населення, 

працівники похилого віку отримують додаткові податкові пільги та преференції, що 

дає змогу їм подовжити час їх активного перебування на ринку праці. 

Загалом, державне регулювання ринку праці у превентивній моделі даного 

регіону здійснюється за принципом «першим почни, останнім закінчи» (“first in, last 

out”), що стимулює максимальне подовження трудової активності громадян. 

Цілеспрямована освітня політика та реалізація програми безперервного 

навчання є запорукою формування якісного трудового потенціалу країни та 

досягнення високого рівня загального добробуту [137, 145]. Передовим в цій сфері є 

досвід країн Скандинавського регіону та Швейцарії. Вся система освіти є 

безкоштовною, фінансування здійснюється обопільно з державних та місцевих 

бюджетів. Окрім того, до адміністративних функцій органів місцевої влади 

відноситься запуск шкіл, забезпечення системи освіти матеріалами, утримання 

шкільних будівель та інших інфраструктурних об’єктів. Заклади освіти мають 

широку автономію в розробці та реалізації навчальних планів, хоча підлягають 

постійному моніторингу та державному контролю.  

Характерною рисою Скандинавської превентивної моделі у сфері освіти є 

функціонування дорослих навчальних закладів в загальній освітній системі (близько 



344 

 

60% державного фінансування). Такі заклади мають цільову аудиторію й реалізують 

вузькопрофільні програми (від 2 до 12 місяців). Підготовка здійснюється на 

замовлення та за фінансового сприяння роботодавців, які, в результаті їх реалізації, 

можуть розраховувати на високоосвічених працівників з необхідними знаннями та 

навичками в достатній кількості, представлених на ринку праці. Таким чином, 

досягається баланс на ринку праці та підвищується конкурентоздатність робочої 

сили. 

Прикладом реалізації даного підходу є успішно діюча в Швеції система Komvux, 

що здійснює підготовку, перепідготовку, профорієнтацію, підвищення кваліфікації 

та отримання додаткових необхідних знань та навичок дорослими працівниками, що 

вже здобули базову середню освіту й мають досвід роботи. Координатором даного 

процесу виступає держава, участь в усіх програмах є безкоштовною й фінансується 

з державного бюджету. Окрім того, в рамках даного проекту здійснюється 

фінансування додаткових освітніх програм на базі загальної шкільної системи з 

метою надання нагальних необхідних знань молоді та вже досвідченим 

працівникам.  

Така система освіти дорослого населення є складовою моделі активної політики 

держави щодо регулювання ринку праці й повністю інтегрована до керування 

системи зайнятості в державі. Наразі, дана практика досить розповсюджена серед 

безробітної молоді, що прагнуть підвищити власні конкурентні позиції на ринку 

праці, серед жінок, що складають 67% учасників проекту, а також іммігрантів, які 

прагнуть асимілюватись на внутрішньому ринку. 

Превентивна модель загального добробуту, що широко реалізовується в країнах 

Скандинавського регіону, виходить за межі побудови системи простої фінансової 

безпеки. Дана система тісно інтегрована в соціальну політику регіону, в рамках якої 

реалізується цілеспрямований соціально-економічний розвиток суспільства шляхом 

використання різноманітних механізмів у сферах сім’ї, охорони здоров’я, 

соціального захисту.  

Система охорони материнства та соціального захисту дитинства спрямована на 

тісну інтеграцію сфери сім’ї та трудових відносин. Окрім передбаченої допомоги та 
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державної підтримки, що надається дітям від народження і до 18 років, система 

державного соціального захисту передбачає цілий ряд заходів, що дає можливість 

батькам поєднувати догляд за дитиною та активну трудову позицію на ринку праці. 

На ринку подібних соціальних послуг переважають державні заклади, що 

фінансуються з місцевих бюджетів, однак незначна частка належить й приватним 

організаціям та кооперативам, якість надання послуг якими суворо контролюється 

органами державної влади. 

Країнам Скандинавського регіону, традиційно, належить першість у обсягах 

фінансування програм догляду за дітьми як дошкільного віку, так і до досягнення 

ними 18 років. Так, у відсотках від ВВП найбільше витрат з державного бюджету 

здійснюється в Ісландії, Данії (майже по 1,5%), Франції, Швеції та Фінляндії (більше 

за 1%). Відповідно, переважна більшість дітей в цих країнах виховується в системі 

державних закладів дошкільної освіти (більше 60% в Скандинавському регіоні 

порівняно з менше 10% в інших країнах ЄС), що дає змогу трудоактивному 

населенню працевлаштовуватись, займаючись ефективною зайнятістю, а також 

забезпечується державний контроль за формуванням національних людських 

ресурсів належної якості.  Разом з тим, у  батьків залишається право вибору, чи 

отримувати соціальну допомогу по догляду за дітьми віком до 3-х років, чи 

скористатись державною системою догляду й працевлаштовуватись, отримуючи 

сталі доходи та беручи участь у створенні ВВП.  

Національна стратегія розвитку державної програми допомоги сім’ям як 

складової моделі та соціально-економічної політики в цілому реалізується за 

загальним принципом «загального виграшу» [276]. Загалом, кошти з державного 

бюджету використовуються за цільовим призначенням з метою реалізації наступних 

цілей загальної стратегії соціально-економічного розвитку: 

- загальний доступ до програм розвитку та соціального забезпечення, 

незалежно від рівня доходів сімей та їх приналежності до слабо захищених верств 

населення; 

- моніторинг (з метою виявлення кон’юнктури ринку соціальних послуг) та 

широка поінформованість громадськості про наявні програми розвитку; 
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- тісна інтеграція та координація діяльності всіх суб’єктів, що надають 

соціальні послуги (наприклад, школа, центри дитячого дозвілля, валеологічні 

заклади і т.д.); 

- розвиток інфраструктури соціальних послуг, зокрема «сімейних центрів», 

що є осередками їх надання; 

- активне включення батьків в процеси виховання дітей та запобігання 

негативним соціальним явищам. Зокрема, залучення батьків до діяльності шкіл, 

навчально-методичних відділів,  спеціалізованих центрів по боротьбі з 

наркоманією та палінням, до участі в інтернет-форумах, тощо; 

- щорічна оцінка програм, що реалізуються на місцевому рівні в рамках 

загальної регіональної та національних стратегій якісного відтворення населення. 

Превентивний характер регіональної соціально-економічної моделі розвитку 

яскраво реалізується в сфері охорони здоров’я, де профілактичні заходи є 

ключовими в досягнення сталих показників якісного розвитку людських ресурсів та 

високого рівня загального добробуту. 

Превентивна модель соціально-економічної політики в сфері охорони здоров’я 

властива й іншим країнам ЄС, зокрема Німеччині та Франції, однак країни 

Скандинавського регіону відзначаються досить сильною інституціоналізацією даної 

галузі та глибокою інтеграцією з іншими сферами реалізації соціально-економічної 

політики, зокрема освіти, сім’ї та ринку праці. Додатковий посилений ефект 

подібних превентивних заходів в даній сфері досягається тісною взаємодією 

суб’єктів ринку соціальних послуг. Так, у Швеції, сімейні центри соціальних послуг 

надають належну допомогу дітям з фізичними та психологічними вадами; школа, 

батьківські комітети та місцеві спортивні клуби реалізують спільні програми 

профілактики наркоманії, і т.п. 

Сучасною характерною рисою розробки новітніх інструментів превентивної 

моделі соціально-економічної політики є комбінований підхід в розумінні самої суті 

проблем, у пошуку їх першопричин та шляхів попередження й подолання 

небажаних наслідків. Так, безробіття вважається суттєвою причиною виникнення 

цілого ряду проблем зі здоров’ям. В такому випадку політика повної зайнятості 
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розглядається як ефективний профілактичний захід в галузі охорони здоров'я. 

Профілактика наркоманії, в той же час, є складовою загальної політики безпеки 

регіону. Виходячи з подібних принципів та підходів й формується загальна 

соціально-економічна філософія регіону – кооперація, тісна співпраця, загальні 

зусилля, загальні ефекти для всіх, профілактика та превентивний характер, допомога 

всім та кожному. 

Запобігання таким негативним соціальним явищам, як вживання алкоголю, 

паління та наркозалежність, стали частиною реалізації моделі загального добробуту 

ще на перших етапах її розробки та імплементації в середині ХХ століття.  Подібні 

негативні явища стримують розвиток та підвищення добробуту населення, 

знижують якість життя та вартість людського капіталу. Протидія таким явищам 

здійснюється за базовими й характерними для регіону принципами загальності, 

скоординованості та інтеграції дій. Так, інформаційна робота протидії вживанню 

алкоголю здійснюється соціальними працівниками одразу в декількох напрямках – в 

школах, де до відома дітей доводять його негативні властивості, при особистих 

зустрічах з батьками, залучаючи їх до роботи з дітьми та змушуючи подавати 

власний позитивний приклад, а також в рамках реалізації державної політики 

обмеження продажів алкогольної продукції на території регіону як економічними, 

так і позаекономічними методами регулювання.  

Превентивна модель політики в сфері охорони здоров’я також реалізується на 

основі комплексної дослідницької ініціативи цілого ряду профільних органів та 

організацій, зокрема інспекцією праці, органами з питань охорони довкілля, 

дисциплінарними консультативними комісіями, органами законотворення, 

медичними та валеологічними закладами і т.п. Покращення робочого середовища, 

дотримання безпечних умов праці, підвищення ефективності праці є основним 

об’єктом дослідження та управління як державних органів, так й адміністративних 

підрозділах на окремих підприємствах. Подібна політика дозволяє забезпечити 

ефективне та безпечне використання наявних в регіоні трудових ресурсів за умови 

формування сприятливого екологічного, соціального та економічного середовища. 

Обмеження стресових факторів, запобігання погіршення стану здоров’я досягається 
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шляхом глибокого аналізу сучасних умов ринку праці та новітніх вимог до робочої 

сили, за умови наявності яких конкурентоздатність, а, отже, й рівень доходів та 

загальний рівень добробуту тяжітиме до сталого зростання.  

Загалом, превентивна модель добробуту передбачає переорієнтацію, перехід від 

старої концепції «держави загального добробуту» на «активну державу загального 

добробуту комплексного забезпечення» [414]. Ключове значення в даному випадку 

має фіскальне забезпечення реалізації подібної комплексної стратегії.  

Німецький досвід, що базується на системі соціального страхування, має ряд 

недоліків, зокрема подібні відрахування становлять досить значну частку видатків 

як роботодавців, так і самих працівників, до того ж відчутний негативний вплив 

соціального страхування на загальну динаміку зайнятості, особливо на вторинному 

ринку праці серед працівників низької кваліфікації. Окрім того, щороку зростають 

видатки з державного бюджету на субсидіювання діяльності відповідних інституцій 

даної сфери. В умовах сталого розвитку подібні дестабілізуючі тенденції можна 

подолати суворою податковою та адміністративною системою, однак за умов 

кризових явищ стабілізуюча функція держави в сфері соціального страхування 

вимагає занадто великих видатків, що дестабілізує всю соціально-економічну 

систему загалом.  

Натомість, країни Скандинавського регіону характеризуються надійною 

податковою політикою та збалансованими бюджетами. Успішність даної моделі 

підтверджена її стабільністю у кризові періоди, за яких залишались можливими не 

лише ефективна реалізація антикризових заходів, а й підтримка діючих 

регіональних та національних програм розвитку. Існуюча податкова система в 

регіоні дозволяє акумулювати в економіці кошти, спрямовуючи їх переважно на 

цільові заходи соціальної політики. Значним недоліком існуючої системи є значно 

вищі в порівнянні з іншими країнами ставки податків як на доходи фізичних, так і 

юридичних осіб, хоча дана тенденція останнім часом й тяжіє до зниження їх ставок. 

Збереження належного рівня реалізації соціальних проектів за умови зниження 

ставок податків досягається, переважно, за рахунок ефекту масштабу та єдності 

соціально-економічної політики в рамках всього регіону. Таким чином, загальна 
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кількість ресурсів, спрямованих на реалізацію економічних програм соціального 

спрямування в рамках регіону, залишається на достатньому рівні, а ефективність їх 

використання підвищується за рахунок глобального ефекту (позитивні зрушення в 

одній країні регіону не нівелюються негативними тенденціями, присутніми в іншій).  

Під впливом інтеграції Скандинавського регіону до ЄС фіскальна політика 

зазнала певних змін, однак, ідентичність фіскальної системи як міцної основи 

реалізації превентивної моделі загального добробуту є й досі досить суттєвою. 

Загалом, найбільш досконалим прикладом організації та реалізації фіскальної 

політики є досвід Швеції, характерні риси якого можна представити наступними 

постулатами: 

- цілеспрямована фіскальна політика охоплює всі рівні державного 

управління; ефективною вважається реалізація фіскальної політики, внаслідок 

провадження якої після повного кругообігу фіксується надлишок щонайменше в 

1% від ВВП; 

- комплексна процедура моніторингу видаткової та доходної статей бюджету 

гарантується центральним урядом з метою дотримання чітких норм державного 

боргу; 

- органи регіональної та місцевої влади мають певну свободу дій щодо 

встановлення місцевих податків та зборів, а також формування за умови 

врахування пропорційності податку на прибуток; 

- щорічна оцінка фіскальної політики незалежним комітетом науковців, за 

результатами якого певні аспекти можуть виноситись на суспільне обговорення та 

вноситись за їх результатами зміни. 

З метою ефективної імплементації та удосконалення існуючої превентивної 

моделі загального добробуту в умовах інших регіональних та національних соціо-

економічних середовищ доцільно враховувати міжнародний досвід реалізації 

державної соціально-економічної політики, особливості відтворення та формування 

якісного трудового потенціалу держав, специфіки кон’юнктури ринку праці, тощо. 

Сформована в країнах Скандинавського регіону модель характеризується цілим 
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рядом особливостей, сформованих в процесі її становлення та під впливом існуючих 

специфічних умов її реалізації. 

Однак за значної кількості спільних рис, існують певні національні особливості 

реалізації регіональної превентивної моделі загального добробуту. Даний факт 

доводить побудована виключно для Скандинавського регіону математична модель з 

застосуванням багатовимірного математико-статистичного методу класифікаційного 

аналізу –  кластерного аналізу. Метод побудови та вихідні індикатори соціально-

економічного розвитку були використані аналогічні описаним в п.5.1. В результаті 

моделювання прийшли до наступних висновків щодо спільності та відмінності 

національних моделей в рамках єдиної регіональної моделі розвитку. 

Основні принципи та напрямки соціально-економічної політики країн регіону 

є узгодженими та єдиними. Загалом, економіка країн Скандинавського регіону 

демонструє позитивні тенденції розвитку, зниження рівня безробіття, збільшення 

доходів громадян та зростання споживчого попиту, посилення позицій національних 

підприємств в сфері виробництва, експорту, інвестицій, реалізація широкого 

спектру соціально-економічних програм розвитку. Однак відмінності в вихідній 

ресурсно-матеріальній базі та спеціалізації країн (Ісландія – сфера туризму, Норвегія 

– нафтова галузь, інші країни регіону мають диверсифіковану структуру експорту) є 

причиною існування певних національних відмінностей в рамках спільної 

регіональної соціально-економічної моделі розвитку.  

Результати кластерного аналізу демонструють можливість виокремити 

наступні групи країн Скандинавського регіону: 

1. Швеція, Данія, Фінляндія 

2. Норвегія 

3. Ісландія 

Подібне групування країн за показниками соціально-економічного розвитку є 

досить логічним і обумовлено, в першу чергу, відмінними характерними рисами 

актуальних тенденцій економічного розвитку, що впливає на якісні характеристики 

соціального розвитку й формує національну соціально-економічну політику держав, 
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яка, за будь-яких умов, розробляється та реалізується в рамках загально прийнятої 

регіональної превентивної моделі загального добробуту.  

8 6 4 2 0

Ісландія

Норвегія

Фінлянд

Данія

Швеція

 

Рис. 5.2. Дендрограма для країн Скандинавського регіону34 

Об’єднаними між собою виявились Швеція, Данія та Фінляндія, спільні 

економічні тенденції розвитку яких характеризуються сталими темпами зростання 

ВВП, рівнів зайнятості, експорту та іноземних інвестицій. Соціалізація економіки 

проявляється в стабільно високих абсолютних показниках обсягів державного 

фінансування та інвестицій в сферу соціальних послуг (зокрема, відрахування на 

сферу освіти становлять в середньому 7,5%, охорони здоров’я – 10% від ВВП). Хоча 

й існують певні відмінності в найбільш гострих аспектах соціально-економічної 

політики та напрямках їх вирішення. Зокрема, у Фінляндії відбувається помірне 

скорочення соціальних програм, що, на фоні загальних темпів росту експорту 

призводить до скорочення попиту на внутрішньому ринку (знижується споживчий 

попит, обсяги будівництва житла, внутрішні інвестиції, тощо), хоча рівень 

добробуту населення при цьому зберігається досить високим. Швеція, навпаки, 

розширює спектр соціальних програм, більшість з яких, наразі, зорієнтовані на 

інтеграцію біженців на внутрішній ринок праці. Данія демонструє стабільність. 

Членство даних країн в ЄС уточнює основні принципи їх соціально-економічної 

 
34 Складено автором за допомогою комп’ютерної програми STATISTICA (реалізовано ієрархічний агломеративний 

метод кластерізації), на основі даних The World Bank, The Social Progress Imperative. 
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моделі з врахуванням необхідності адаптації їх локальних та національних стратегій 

розвитку до загально регіональних, прийнятих в рамках об’єднання. 

Норвегія, реалізуючи національну модель соціальної економіки, безумовно, 

перебуває під впливом внутрішньо регіональних тенденцій (Скандинавського 

регіону), однак не обмежена членством в ЄС. Окрім того, занадто сильна орієнтація 

країни на нафтовій галузі визначає специфіку побудови національної моделі на 

засадах скоріше не солідарності, прийнятого країнами Скандинавського регіону за 

визначальний принцип, а соціальної держави, що, використовує національні 

природні ресурси на користь громадян з метою підвищення рівня їх добробуту. На 

практиці, за утримання одного з найнижчих рівнів оподаткування (в середньому 

22% в Норвегії проти 38,5% в Ісландії та 33,7% в Данії) середній рівень заробітної 

плати та пенсійного забезпечення залишається в Норвегії на найвищому в регіоні 

рівні (в середньому вище на 20% за середньо зважені показник  по регіону).  

Ісландія, що також не є членом ЄС, є найменшою країною Скандинавського 

регіону з найвищими показниками багатства на душу населення, найнижчим рівнем 

розшарування суспільства та безробіття (2,9% населення), сталим зростанням 

доходів населення та внутрішньої купівельної спроможності. Тенденції соціалізації 

економіки Ісландії поєднані з її екологізацією. Спеціалізуючись на сфері туризму, 

Ісландія підвищує рівень конкурентоздатності даних послуг як всередині країни, так 

і на рівні всього регіону; є ініціатором реалізації більшості програм в сфері охорони 

довкілля, ощадливого використання природних ресурсів, запровадження 

альтернативних відновлювальних джерел енергії. Більшість з цих процесів носить 

соціально-екологічний  та економічний ефект. Зокрема, розробка та активне 

впровадження концепції замкнутого економічного циклу (активно реалізується як 

спільна програма всіма країнами Скандинавського регіону з 2015 року), що 

оптимізує процеси виробництва, перерозподілу, споживання та утилізації продуктів 

харчування, дозволяє отримати окрім скорочення видатків й додаткові соціальні та 

екологічні ефекти – зниження рівня забруднення довкілля та забезпечення 

належного рівня задоволення попиту та споживання соціально незахищеними 

верствами населення. 
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Загалом, проведена кластеризація та отримане групування країн 

Скандинавського регіону за ключовими соціальними та економічними показниками 

розвитку свідчить про існуючі відмінності в наявних можливостях країн, а також 

оперативних завданнях, принципам та методах реалізації спільної моделі соціальної 

економіки – превентивної моделі загального добробуту, що є єдиним стратегічним 

напрямком з загальною метою підвищення рівня добробуту населення та 

соціалізації економічних процесів. 
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5.3. Соціальна складова у сучасній економічній моделі України 

 

Реалізація основних напрямків соціально-економічного розвитку України 

здійснюється відповідно до основного стратегічного плану дій, розробленого на 

основі Прогнозу основних тенденцій економічного і соціального розвитку, 

схваленого Урядом України на 2019—2021 роки, і яким визначено основні 

прогнозні макропоказники.  

Документ розроблено за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку 

економіки у попередні роки, поточної економічної ситуації, припущеннях, що 

враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та містить бачення 

перспективи розвитку економіки України у 2019—2021 роках (у цілому та за 

секторами економіки). Базовим є перший сценарій, який закладено до державного 

бюджету 2018 року. Основою даного сценарію є здійснення реформ, закріплених в 

Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії 

подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року, Експортної стратегії тощо. Також передбачається 

збереження дії сприятливих умов на світових ринках. Відповідно за цим сценарієм у 

2019 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3 %, у 2020 — на 3,8 %, у 2021 — 

на 4,1 %. У цілому прогнозні макроекономічні орієнтири за базовим сценарієм 

відповідають прогнозованим МВФ тенденціям [166].  

Нагальні пріоритети програм розвитку базуються на вихідних даних та 

ресурсному забезпеченні, сформованому протягом попереднього періоду. 

Визначальною рисою цього періоду було реформування соціальної сфери. 

Впродовж 2016-2017 років проведено реформи у сфері оплати праці (зменшення 

навантаження на фонд оплати праці внаслідок зниження ставки єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у 2016 році, 

підвищення рівня оплати праці та її детінізації внаслідок запровадження нової 

методології визначення мінімальної заробітної плати у 2017 році), а також у сфері 

пенсійного забезпечення (здійснення перерахунку раніше призначених пенсій та 

запровадження нового механізму їх індексації). 
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Результатом даних структурних зрушень стало, перш за все, зростання 

реальної заробітної плати, яке за 2016-2017 роки становило 29,8% (за 2015 рік – 

падіння на 20,2%) та реального наявного доходу населення –9,5% (зменшення на 

20,4% відповідно), що сприяло розширенню споживчого попиту населення (див. 

табл. Ц4). Отже, реалізація реформ у соціальній сфері в цілому сприяла покращенню 

матеріального становища населення і зниженню рівня бідності (за абсолютним 

критерієм) за 9 місяців 2017 році становив 49,8% проти 58,3% у 2015 році. Серед 

інших позитивних зрушень внаслідок проведених Урядом реформ у соціальній сфері 

слід зазначити процеси детінізації оплати праці (рівень тіньової економіки за 

методом “витрати населення – роздрібний товарооборот” у 2017 році скоротився до 

47% від обсягу офіційного ВВП з 57% в у 2015 році відповідно, в цілому рівень 

тіньової економіки за цей період скоротився на 9 відсоткових пунктів – з 40% до 

31%), а також скорочення кількості неформально зайнятого населення (з 4,3 млн. 

осіб у 2015 році до 3,7 млн. осіб у 2017)) [167]. 

Однак, зростання безробіття, а також  відносно низький рівень життя 

населення спонукали українців до пошуку роботи поза її межами. Як наслідок, в 

Україні впродовж 2015-2017 років відбулось посилення процесів трудової міграції 

як зовнішньої, так і внутрішньої. За даними обстеження Держслужби статистики у 

2015-2017 роках кількість трудових  мігрантів поза межами України становила 

1303,3 тис. осіб, що на 10,3% більше ніж у 2010-2012 роках з урахуванням 

демографічних змін.   

Економічне зростання в Україні є досить нестійким. Протягом років 

незалежності не були побудовані інститути сучасної ринкової економіки, здатні 

забезпечити стале та інклюзивне економічне зростання. Наявність таких вад 

економічних відносин, як неналежний рівень захисту прав власності, монополізація 

ринків, нерівні “правила гри” в економіці, її сировинний характер та низький рівень 

інвестицій у створення нових виробничих потужностей дає змогу констатувати 

системну кризу існуючої економічної моделі розвитку країни. 

Основою реалізації подальшого курсу стійкого економічного зростання та 

підвищення стандартів життя населення стали Програма діяльності Кабінету 
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Міністрів України, Стратегія сталого розвитку “Україна — 2020”, Стратегія 

реформування державного управління України на 2016—2020 роки, Угода про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом,  Меморандум про економічну і 

фінансову політику в межах спільної з МВФ програми в рамках Механізму 

розширеного фінансування, Національна стратегія у сфері прав людини, тощо.  

Економічне зростання, розвиток людського капіталу, реалізація соціальних 

гарантій, забезпечення зростання рівня життя громадян, підвищення його якості в 

результаті сталого економічного розвитку є пріоритетними напрямками реалізації 

державної політики соціально-економічного розвитку.   

Соціалізація пріоритетних цілей державної економічної політики пояснюється  

зростанням частки людського капіталу в загальній структурі формування 

національного багатства, а також беззаперечне врахування даного показника в усіх  

показниках сталого розвитку. 

Подолання суспільної кризи передбачає значне підвищення якості життя та 

забезпечення належного рівня соціальних стандартів. Держава має сприяти 

створенню можливостей для реалізації громадянами свого потенціалу, що впливає 

на зростання національної економіки і зміцнення конкурентної позиції України у 

світі. 

Заходи з реалізації державної політики спрямовуються на формування та 

реалізацію ефективної політики у сфері освіти, науки, охорони здоров’я, 

соціального захисту та культури, на розширення прав і можливостей української 

мови, формування почуття патріотизму у громадян, що має велике значення для 

національної ідентичності та гордості [181]. 

Аналогічно міжнародній практиці до ключових напрямків розвитку людського 

капіталу в рамках стратегічного плану дій українського уряду відносять:  

- побудову нової системи організації охорони здоров’я на засадах медичного 

страхування, реформування екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 

удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги, переорієнтація 

політики лікування на  політику зміцнення та збереження здоров’я і запобігання 

захворюванням в сфері охорони здоров’я;  
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- трансформація змісту освіти на основі компетентнісного підходу, 

модернізація професійно-технічної освіти, що сприятиме підготовці на високому 

рівні конкурентоспроможних робітничих кадрів, які здатні задовольнити вимоги 

сучасного ринку праці; 

- реалізація пенсійної реформи за умов дотримання принципу соціальної 

справедливості; 

- створення ефективної системи надання соціальної підтримки населенню; 

- розроблення сучасних програм та створення фінансових інструментів 

підтримки культурно-мистецької творчості; 

- популяризація рухової активності та спорту, виховання покоління здорової 

молоді як найвищої цінності держави. 

      Ряд ключових завдань відповідає взятим перед МВФ зобов’язанням, 

зокрема: 

- формування та реалізація ефективної політики у сфері освіти, охорони 

здоров’я; 

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

(“Нова українська школа”); 

- створення справедливої системи пенсійного страхування; 

- забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення. 

Побудова плану дій спрямована на вирішення наступних нагальних проблем: 

- неефективність системи охорони здоров’я, зокрема надання відповідних 

послуг, застаріле обладнання та процедури, нечітка компетенція різних рівнів влади; 

- погіршення якості освіти, застарілі методи навчання; незадоволення  

роботодавців якістю освіти; 

- відсутність адресного підходу в існуючій системі соціальної підтримки;  

- низька якість та ефективність послуг системи соціального захисту 

населення; 

- витрачання великої частки валового внутрішнього продукту на державні 

послуги системи соціального захисту населення та допомогу; 
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- недостатній рівень солідаризму, патріотизму; відсутність можливостей і 

підтримки для самореалізації в культурній сфері та спорті, фізичного та культурного 

розвитку людських ресурсів, тощо. 

Аналітичну схему оцінки існуючого стану вітчизняної моделі соціально-

економічної політики можна представити наступними критеріями: стратегічна мета 

її функціонування, існуюча модель соціально-економічної політики розподілу, 

принципи надання соціальних послуг, законодавчо-нормативна база, форми та 

механізми реалізації обраної стратегії, параметри оцінки її ефективності (рівень 

захисту населення від економічних та ринкових ризиків, якість надання соціальних 

послуг, рівень соціальної підтримки незахищених верств населення, розмір 

індивідуальних та колективних внесків на соціальні програми, обсяг соціальних 

фондів, рівень державних витрат на соціальну сферу рівень споживання, показники 

національного доходу на душу населення і т.п. [225], а також ряд коефіцієнтів, що 

застосовуються в міжнародній аналітичній практиці, зокрема коефіцієнт Джині, 

крива Лоренца, індекс людського розвитку, індекс розвитку людського капіталу, 

індекси якості життя).   

Загальною стратегічною метою функціонування державної соціально-

економічної політики, наразі, є забезпечення зростання рівня життя громадян і 

підвищення його якості в результаті сталого економічного розвитку [181].  

Визначаючи основну мету функціонування окремих національних соціально-

економічних моделей, сформованих виходячи з наявних матеріальних ресурсів та 

пріоритетних напрямків розвитку окремих країн світу, можна виокремити такі 

напрямки, як підвищення добробуту, скорочення або подолання бідності, 

досягнення загального добробуту, тощо. Мета підвищення добробуту характерна 

промислово-розвинутим країнам стійкого економічного зростання (США, ЄС, 

Японія), яким властиве планомірне збільшення основних економічних та соціальних 

показників, таких як ВВП, національний дохід на душу населення, рівень доходів та 

споживання, тощо, а сфера соціального забезпечення формується на засадах 

солідарності та співучасті у процесах розвитку основних продуцентів доходу – 

бізнесу, держави, працівників, неурядових організацій,благодійних фондів і т.д. 
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Досягнення загального добробуту є пріоритетним вектором розвитку соціально-

орієнтованих країн з яскраво вираженою соціальною моделлю економіки 

(Скандинавський регіон), що передбачають соціальні гарантії отримання належної 

якості та обсягу соціальних послуг відповідно до потреб людини, що сприяє її 

розвитку; універсальний принцип надання соціальних послуг відповідає принципу 

загальності досягнення високого рівня добробуту. Подолання або скорочення 

бідності, історично, характерне країнам з високим його рівнем, зазвичай країнам, що 

розвиваються зі слабкою економічною стабільністю. Однак, зважаючи на усталені 

ознаки бідності (стан, що межує зі злиднями; хвороба суспільства; низькі доходи; 

матеріальна незабезпеченість; низька здатність населення задовольняти власні 

потреби; нереалізованість людського потенціалу; неможливість належної участі у 

суспільних процесах; відсутність основних параметрів здорового існування; 

соціальне вилучення та ізоляція; залежність від рівня розвитку економіки і 

механізму перерозподілу фінансових ресурсів між особами [92]), дане явище 

притаманно всім країнам, а пріоритетність його вирішення залежить виключно від 

відсотку населення, що отримує доходи на мінімальному та нижче мінімального 

рівнях.  

Проаналізуємо динаміку зміни показників рівня бідності населення України з 

метою визначення адекватної стратегічної мети соціально-економічної політики 

держави.  

Погіршення економічної ситуації в Україні прослідковується з кінця 2013 року, 

причинами чого стали збройний конфлікт, анексія території та ціла низка соціально-

економічних і політичних проблем в Україні. Показовими є зміна показників ВВП та 

чисельності населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 

місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму (рис. 5.3.).  

Для України характерним явищем є скупчення населення у зоні низьких 

доходів, що призводить до надмірної чутливості рівня бідності від змін її межі. 

Різниця між рівнем відносної бідності та рівнем абсолютної бідності для 

міжнародних порівнянь становить 10,3 рази. При цьому різниця між вартісним 

виразом межі відносної бідності та межі абсолютної бідності, що відповідає $5 за 
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ПКС у гривневому еквіваленті, складає менше 2 разів. За 2016 р. приблизно 

половина бідного населення знаходилось у стані крайньої бідності (47,0%), тобто 

мали сукупні витрати нижче 941 грн. на одну особу на місяць. Коефіцієнт глибини 

бідності за відносним крите рієм становив 23,5% [201].  

Аналізуючи останні роки, можна стверджувати, що рівень бідності населення 

України має негативну тенденцію до підвищення, що є свідченням про негативні 

соціально-економічні коливання в країні. Особливо помітні зміни спостерігаються в 

2016 р, показник рівня бідності дійшов до досить високого показника (27,9%), 

перевищивши його вже у 2017 році. Також помітні зміни відбулися з показником 

рівня злиденності бідного населення, в 2016 році він склав 54,1% [54]. 
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    Рис.5.3. Динаміка обсягу ВВП та показників бідності в Україні, 2013-2017 рр. 

[54] 

 

Згідно зі стандартами ООН в світі встановлена межа бідності на рівні 5$ в день; 

крайня бідність визначається як проживання на суму менш ніж 1,25$ на день. За 

даними державної служби статистики України законодавчо встановлений 

прожитковий мінімум (табл.5.3.) в 2018 році становить 2,08$ на день (зростання на 

рівні 7,8% порівняно з попереднім роком) (див. табл. Ю1, табл. Ю2), близько 60% 

знаходяться за межею бідності (рівень злиденності серед бідного населення). 
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Таблиця 5.3. 

Показники прожиткового мінімуму, 2013-2018 рр. [195] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Законодавчо встановлений 

прожитковий мінімум, грн 

1028 1176 1227,3 1388,1 1603,7 1744,8 

Фактичний прожитковий мінімум, 

грн 

- 1357,6 2257,0 2644,4 2941,5 - 

Законодавчо встановлений, $ 128,7 100,1 52,2 53,6 57,9 62,3 

Прожитковий мінімум на день, $ 4,29 3,34 1,74 1,79 1,93 2,08 

 

Відповідно до окреслених тенденцій слід визначати основні напрямки 

державної політики в даній сфері, аналізуючи ефективність реалізації сучасної 

стратегії розвитку. Так, погіршення майже всіх показників соціально-економічного 

забезпечення населення країни свідчить про низьку результативність застосування 

нагальних методів реалізації Стратегії розвитку «Україна – 2020». Причинами даних 

результатів можуть бути: “невідповідність декларацій і фактичних причин 

підвищеної уваги держави до найменш забезпечених верств населення; завуальоване 

небажання представників органів державної влади вирішувати проблему бідності; 

відсутність чіткого зв’язку між Стратегією і урядовою програмою, слабкий контроль 

за якістю її виконання; недосконалість та недотримання правових і соціальних норм; 

вади макроекономічної й популізм соціальної політики держави; неефективне 

управління розвитком окремих галузей та регіонів; нераціональний розподіл 

обмежених ресурсів тощо” [98]. 

В той же час, доцільними мають бути зміни орієнтирів державної політики, 

зокрема: від боротьби з наслідками бідності до її запобігання й планомірного 

підвищення рівня добробуту населення; організація цільової адресної підтримки 

найбільш нужденних; створення комплексної універсальної системи соціального 

захисту  всіх працюючих; підвищення відповідальності за результативність 

виконання державних програм розвитку, тощо. 
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Таким чином, можна дійти висновку, що стратегічною метою соціально-

економічної політики має бути все ж таки скорочення диференціації населення 

шляхом розв’язання проблеми бідності, забезпечення належної для сталого розвитку 

інфраструктури політичних, економічних  та соціальних інститутів, що б 

забезпечило підвищення рівня реальних доходів населення, реалізацію всіх прав та 

свобод людського капіталу на саморозвиток та самозабезпечення. В такому випадку 

система підтримки бідних через обтяжливі для бюджету програми пільг, допомог та 

субсидій зміниться на самодостатню ринкову модель, соціальна орієнтація якої 

знайде відображення в підвищенні якості надання соціальних послуг та сприяння 

розвитку приватного сектору їх надання, що, в свою чергу, матиме цілий ряд 

власних додаткових позитивних соціальних ефектів, таких як: створення нових 

робочих місць, полегшення доступу до соціальних послуг всіх членів суспільства, 

зростання доходів приватного сектору, покращення конкуренції на ринку, зростання 

податкових відрахувань до бюджету, тощо. 

 Існуюча модель соціальної політики України побудована за залишковим 

принципом, коли держава виконує виключно ті функції, що залишаються 

непокритими внаслідок недосконалості ринкової системи господарювання. Ринкова 

модель не є самодостатньою та досконалою, коли мова йде про управління 

людськими ресурсами. Капіталістична ринкова система виконує виключно ті дії, які 

є економічно вигідними: виплата винагородження, розвиток трудових ресурсів, 

формування сприятливої кон’юнктури ринку праці, тощо. Економічно пасивне ж 

населення та тимчасово вивільнені кадри (безробітні) не є об’єктом їх уваги. Тому 

держава бере на себе такі економічно неефективні функції, як: виплата соціальної 

допомоги через систему соціального страхування, реалізація програм, спрямованих 

на подолання бідності, захист мінімальних доходів, тощо. Концептуально даний 

підхід є виявом соціального партнерства, що закріплено в Україні законодавчо 

(зокрема, Закон України «Про колективні договори», 1993 року).  
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Сучасна система соціального захисту базується на положеннях Конституції 

України [70]35 та Законі України про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії (2000р.) [165]. Завдання, які ставить перед собою політика 

соціального захисту в Україні: забезпечення мінімального рівня заробітної плати, 

або ж її індексацію відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого 

Верховною Радою України; забезпечення умов для належного рівня охорони 

здоров’я та освітньо-культурних потреб задля всебічного розвитку особистості; 

захист купівельної спроможності малозабезпечених громадян; вирівнювання рівнів 

життя окремих категорій населення тощо. 

На сучасному етапі розвитку Україна має досить розгалужену систему 

соціального захисту населення. Близько 80% сімей одержують соціальні виплати, 

різного роду допомогу, компенсації або ж мають окремі пільги за рахунок коштів 

бюджетів усіх рівнів, соціальних фондів, коштів підприємств, організацій тощо. 

Однак дана тенденція є прямо пропорційним показником економічної та соціальної 

стійкості в державі, за якої члени суспільства мають достатній рівень доходів зі 

стабільних джерел і не потребують соціального захисту, а лише користуються 

системою соціальних послуг, надання яких здійснюється за сприянням та /або 

контролем держави. 

Очевидно, що в структурі доходів (див. Додаток С) переважає заробітна плата 

та соціальна допомога й інші виплати з державного бюджету та інших 

позабюджетних фондів (рис.5.4). Тенденцією останніх років стало зменшення 

частки соціальних виплат (з 37,2% у 2015р. до 34,1% у 2016р.) та відповідне 

збільшення части заробітної плати на ці ж 3%, що свідчить про позитивну 

тенденцію економічної активності на ринку (див. Додаток П). 

 
35 ст. 46 «гарантує громадянам право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття від незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

внесків громадян, підприємств, установ, організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення». 
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Рис.5.4. Структура доходів населення України, % [195] 

В той же час, в структурі державних соціальних виплат переважає соціальна 

допомога, хоча з 2016 року спостерігається тенденція до зменшення її частки (з 52% 

у 2015р. до 48,3% у 2016р.). 
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       Рис 5.5. Структура державних соціальних виплат населенню України, % 

[28] 

Структура державних соціальних стандартів та гарантів представлена такими 

категоріями, як: прожитковий мінімум (див. Додаток Ю), мінімальна заробітна 

плата та мінімальна пенсія (див Додаток Ш, Додаток Щ), основні показники яких 
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мають тенденцію зростання за фактичним розміром, вираженим у національній 

валюті. 

Таблиця 5.4.  

Видатки зведеного бюджету на соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення  [28] 
 Видатки зведеного бюджету на соціальний 

захист та соціальне забезпечення, млн..грн 

У відсотках 

до загальних 

видатків 

зведеного 

бюджету 

 

до ВВП 

2010 104534,9 27,7 9,3 

2011 105434,8 25,3 7,8 

2012 125306,9 25,4 8,6 

2013 145062,6 28,7 9,5 

2014 138004,7 26,4 8,7 

2015 176339,8 25,9 8,9 

2016 258326,1 30,9 10,8 

2017 285761,7 27,0 9,6 

 

Виплата соціальної допомоги виконує одночасно дві взаємно обернені 

функції: дохідну – є одним з основних джерел отримання доходів населення 

(становить близько 34% у  2016 році в загальній структурі доходів населення 

України) та видаткову – видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 

становлять значну частку зведеного бюджету України. 

Однак, показник частки соціальних видатків у зведеному бюджеті 

характеризує лише один з напрямків пасивної соціально-економічної політики 

держави. Більш наочною є характеристика інших статей видатків, зокрема 

обслуговування та погашення державного та гарантованого державною боргу 

України. Наявність подібних напрямків фінансування є вагомою проблемою та 

перепоною ефективного соціально-економічного розвитку країни. Здійснення 

фінансування даних виплат є економічно неперспективним, не може розглядатися як 

інвестиції, такі виплати становлять значну частку видатків з державного бюджету, 

зменшуючи тим самим фінансування таких перспективних й властивих соціальним 

економікам сфер, як освіта, наука, розвиток малого та середнього підприємництва, 

екологізація виробництва, тощо. 
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Таблиця. 5.5. 

Структура загальних видатків зведеного бюджету36 

Показник 2015 2016 2017 

Загальні видатки зведеного бюджету, млн. грн 680848,7 836006,8 1058376,7 

Видатки зведеного бюджету на соціальний захист 

та соціальне забезпечення, % від загальних 

видатків 

25,9 30,9 27,0 

Видатки на субсидії, % від загальних видатків 1,87 4,49 5,95 

Видатки на погашення та обслуговування 

державного боргу37, % від загальних видатків 

73,8 24,8 44,8 

Видатки на погашення та обслуговування 

державного боргу (чисте фінансування)38, % від 

загальних видатків 

17,26 21,21 10,45 

Загальні видатки, % від ВВП 34,4 35,08 35,48 

Видатки на погашення та обслуговування 

державного боргу39, % від ВВП 

25,3 8,7 15,9 

ВВП, млн. грн 1979458 2383182 2982920 

 

Зважаючи на неоднорідність показників часток видатків на соціальні напрями 

та управління державним боргом показовим є середньозважений показник сумарних 

видатків на ці статті у структурі загальних видатків зведеного бюджету, що 

становить 48,34%. Таким чином, майже половина доходної частки бюджету йде на 

підтримку широких соціально незахищених верств населення, а також на погашення 

та обслуговування державного боргу країни. За таких умов існуючу модель 

економіки України можна вважати соціально-орієнтованою (оскільки частка 

видатків на соціальні гарантії складає третину в бюджетній структурі видатків), 

 
36 Розраховано автором за даними, оприлюдненими на сайті Міністерства фінансів України. 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2018 
37 Фінансування на обслуговування державного боргу з урахуванням проведених правочинів з державним та гарантованим 

державою боргом. 
38 Чисте фінансування державного бюджету за борговими операціями – чисте фінансування загального фонду державного бюджету 

за борговими операціями (включає випуск облігацій внутрішньої державної позики для капіталізації державних банків та 

кредитування ФГФВО) та  чисте фінансування спеціального фонду державного бюджету за борговими операціями. 

39 Загальні витрати державного бюджету на погашення та обслуговування державного боргу  
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однак не соціальною (за прикладом провідних в даній сфері країн Скандинавського 

регіону, де основна частка видатків спрямовується на розвиток сфер соціальних 

послуг з метою підвищення якості життя населення та рівня їх добробуту шляхом 

розвитку вітчизняних трудових ресурсів та формування їх високої 

конкурентоздатності завдяки створенню ефективної системи соціальних послуг, що 

сприяють їх якісному відтворенню та ефективному розвитку; соціальний захист же 

надається виключно обмеженому колу осіб в певні кризові періоди їх життя).  

Національна модель соціальної економіки є різновидом змішаної ринкової 

економічної системи, що забезпечує необхідні та достатні умови для розвитку 

трудового потенціалу, отримання ним належного рівня сталих доходів, 

самозабезпечення, тощо; ефективно функціонуюча економіка навіть за умов 

підвищеного рівня оподаткування забезпечує належний рівень доходів держави для 

реалізації цільового фінансування та сприяння стратегічно важливих сфер 

соціального буття суспільства (охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, 

збереження довкілля, і т.д.) та підтримки через систему соціального захисту та 

соціальних гарантів окремі категорії населення, що перебувають в 

короткотермінових несприятливих економічних обставинах. Інклюзивність ринку 

праці виключає з переліку об’єктів соціального захисту осіб з фізичними вадами 

завдяки створенню відповідної інфраструктури, що дозволяє залучати до активної 

позиції на ринку весь без виключення наявний в країні/регіоні трудовий потенціал 

незалежно від його якісних характеристик. 

Таким чином, розміри видатків на соціальний захист свідчать, швидше за все, 

не про високий рівень добробуту, розвитку населення країни та ефективні дії в 

рамках активної соціально-економічної політики держави, а про недосконалість 

сучасної системи, яка не створює можливості для самозабезпечення населення й 

змушує задовольнятись найнижчим допустимим мінімумом доходів та обмеженістю 

доступу до соціальних послуг.  

З методологічної точки зору систему соціального захисту можна представити 

певною пірамідою потреб, перехід до кожного наступного рівня в якій відповідає 

підвищенню рівня соціалізації економічної системи в країні та ефективністю 
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проваджуваної соціально-економічної державної політики (рис.5.6.). Набір 

соціальних гарантій на кожному рівні характеризує загальну існуючу систему 

соціального захисту населення від економічних та ринкових ризиків. А збільшення 

розмірів індивідуальних та колективних внесків на соціальні програми (найвищий 

рівень) свідчить про самодостатність всіх членів суспільства та їх співучасть в 

системі соціального захисту. Дану комбінацію ролей в трикутнику відносин 

суспільство – держава – бізнес можна визначити як солідарний тип (сценарій) 

соціальної економічної моделі розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.6. Піраміда соціального захисту населення40. 

 

Більш наглядними параметрами оцінки ефективності реалізації існуючої 

вітчизняної моделі соціально-економічного розвитку можуть бути рівень 

споживання населення та якісні характеристики системи соціальних послуг. 

Рівень споживання прямо залежить від загального обсягу доходів. В структуру 

витрат входять витрати на придбання товарів та послуг, сплачені податки, страхові 

внески, грошові вклади та заощадження. Однак, частка витрат на придбання товарів 

 
40 Запропоновано автором 

базові гарантії (обмежений захист),  

що забезпечують індивіда у випадку хвороби, старіння; 

прості доповнення (передбачені 

оподаткуванням), що надають можливість 

збільшити гарантії проти ризиків; 

гарантії (факультативні або обов'язкові), що 

поліпшують здоров'я або утримання 

персональний 

захист (за рахунок 

доходу) 
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та послуг в загальній структурі видатків настільки висока (89,7% у 2017 році), що, з 

врахуванням витрат на сплату податків та здійснення страхових платежів, 

заощадження, у перспективі могли б використовуватись громадянами в якості 

додаткового персонального соціального захисту за рахунок отриманих доходів. 

Таким чином, досягнення вищого рівня здійснення соціального захисту за таких 

умов не перебуває в нагальній перспективі. (табл.5.6.) 

 

Таблиця. 5.6. 

Структура доходів та витрат населення України [195] 

 2014 2015 2016 2017 

Доходи (всього), млн грн 1548733 1516768 1772016 2051331 

Частка соціальної допомоги в структурі 

доходів, % 

37 37,1 37,2 34,1 

Витрати на придбання товарів та послуг, 

млн. грн 

1304031 1316757 1568173 1840262 

Частка витрат на придбання товарів та 

послуг в загальній структурі витрат, %  

84,2 86,8 88,5 89,7 

  

У той же час, соціальні послуги, спрямовані на відтворення та формування 

національних трудових ресурсів належної якості, в загальній структурі кінцевого 

споживання домашніх господарств є досить незначними  (15,1% в 2017 році). Стаття 

ж видатків в сфері відпочинку, культури та релігії, що є показовою в процесі аналізу 

загального рівня добробуту, якості життя та задоволення ним, не перевищує, 

зазвичай, 0,5-0,6%. (табл.5.7.)  

Окремим параметром якісної оцінки існуючої соціально-економічної політики 

є повноцінність ринку соціальних послуг, діюча конкуренція між провайдерами 

цих послуг, існуюча можливість вибору клієнтом певної державної або приватної 

інституції надання даного спектру послуг.  
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Таблиця 5.7.  

Місце соціальних послуг в загальній структурі кінцевого споживання 

домашніх господарств, %  [195] 
 2014 2015 2016 2017 

діяльність та послуги в сфері освіти 7,1 6,7 5,8 6,2 

діяльність та послуги в сфері охорони 

здоров’я 

4,5 4,4 3,8 4,1 

діяльність та послуги в сфері соціального 

забезпечення та соціальної допомоги 

1,8 2,4 3,6 4,2 

діяльність та послуги в сфері відпочинку, 

культури та релігії 

0,5 0,6 0,5 0,6 

всього  

(споживання в сфері соціальних послуг) 

13,9 14,1 13,7 15,1 

 

Перелік критеріїв та показників оцінки якості  та ефективності соціального 

обслуговування базується на різновидах соціальних послуг, доступ до яких 

гарантується в рамках існуючого законодавства. До таких послуг відносяться 

соціально-побутові, медичні, психологічні, правові та педагогічні послуги. І хоча 

існують такі законодавчо визначені критерії якості соціальних послуг, як: 

розміщення закладів надання послуг, оснащення необхідним устаткуванням, 

комплектація висококваліфікованими кадрами, наявність ефективної міжвідомчої 

взаємодії, тощо, об’єктивна оцінка соціальних послуг є досить ускладненою. 

Причинами цього слугує сам характер соціальних послуг, оскільки вони не можуть 

бути повністю формалізованими; часто носять відстрочений характер по 

відношенню до їх надання; один працівник може надати аналогічні послуги різним 

клієнтам по різному, тощо. 

Окрім того, проблеми виникають з самим розумінням поняття «соціальна 

послуга», яке часто ототожнюється з категорією «соціальної допомоги», якість, 

ефективність та результативність якої досить важко оцінити. Основними ж 

характеристиками якості послуг виступає їх можливість та здатність задовольняти 

потреби громадян, повнота їх надання, відповідність встановленим стандартам, 

доступність, своєчасність, ефективність та результативність. Показники 



371 

 

ефективності, в свою чергу, пов’язані з їх економічністю, характеризують затрати 

для досягнення цілей, що, в свою чергу, свідчить про рівень результативності 

надання таких послуг.  

Враховуючи такі показники якості соціальних послуг, як їх доступність, 

ефективність, надійність, безпека і т.п., до умов ефективності функціонування ринку 

соціальних послуг загалом можна віднести: чітке формування цілей, використання 

сучасних методологічних підходів до надання послуг, ефективне використання 

фінансових та інших ресурсів, дотримання інклюзивного, анти дискримінаційного 

підходу. 

Загальну ефективність існуючої національної системи соціальних послуг 

можна оцінити за допомогою рівня соціальної інтеграції всіх членів суспільства, 

уникнення соціальної сегрегації, що є наслідком існуючих відмінностей щодо 

можливостей та здатностей кожного індивіда.  

За умови неоднозначності  визначення критеріїв, якість та ефективність 

соціальних послуг можна оцінити з точки зору всіх учасників процесу окремо, 

зокрема: постачальників, споживачів та суспільства загалом. 

Споживач оцінює якість послуги, виходячи з об’єму отримуваної послуги в 

натуральному вимірі та з врахуванням додаткового відстроченого ефекту 

(наприклад, отримання високооплачуваної посади в результаті якісних освітніх 

послуг або ж довгого життя після перебування в медичних та валеологічних 

закладах. Для постачальників соціальна ефективність формується у вигляді 

досягнення цілей та завдань, поставлених перед інституцією надання соціальних 

послуг, а також розрахунку прибутковості такої діяльності після вирахування 

видатків (адміністративних, матеріальних, моральних і т.п.). Для суспільства 

соціальна ефективність та якість соціальних послуг формується в показниках рівня 

та якості життя населення країни загалом (їх підвищення). 

«Ланцюгова» система соціальних послуг має конкретні закономірності 

функціонування: збільшення попиту з боку споживачів на соціальні послуги та 

ефективне задоволення з одного боку («ефект споживача») та розширення 

інфраструктури надання соціальних послуг (покращення матеріальної, технічної 
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бази, забезпеченість кадрами, тощо) з іншого («ефект постачальника») призводить 

до їх взаємного зближення, а, отже, отримуваний в результаті цього «ефект 

суспільства» (підвищення рівня та якості життя) зростає. 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис.5.7. «Ланцюгова» система соціальних послуг41 

 

Таким чином, очевидним є постановка стратегічної цілі державного 

управління ринком соціальних послуг – створення сприятливих умов для розвитку 

ринку та отримання взаємних переваг всіх його учасників (споживачів, приватних та 

державних постачальників послуг). 

Характеристиками загального рівня добробуту населення, показники якого 

прямо екстраполюються на якість функціонування системи соціальних послуг, є 

ряд категорій, що використовуються в міжнародній практиці для оцінки та 

ранжування країн за рівнем розвитку. 

1. Індекс соціального розвитку (Social Progress Imperative) надає цілісну 

багатосторонню оцінку соціального розвитку країни незалежно від економічних 

показників (Див. Додаток В, Додаток Л).  

За рівнем Індексу в 2018 Україна посіла 64 місце у групі країн із розвитком 

вище середнього (третя група). 2017 року Україна у цьому рейтингу посіла те ж 64-

те місце, але з того часу вдалося деякі покращити показники, хоч і несуттєво (Див. 

Додаток М).  

 

 

 
41 Розроблено автором 

Ефект 

споживача 

Ефект 

постачальника 

Ефект суспільства 
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Таблиця 5.8. 

Індекс соціального розвитку, 2018 рік  [407] 

Місце в 

рейтингу 

Країна Показник 

1 Норвегія 90,26 

2 Ісландія 90,25 

4 Данія 89,96 

5 Фінляндія 85,77 

10 Нова Зеландія 89,12 

12 Ірландія 88,82 

64 Україна 69,30 

 

Загалом, аналізуючи показники даного індексу за останні роки, статус України 

є досить сталий (68,48 у 2014р., 67,77 у 2015р., 67,57 у 2015р., 68,98 у 2017р., 69,3 у 

2018р.) (табл. 5.8.).  Незначний прогрес прослідковується у категоріях «Базові 

людські потреби » (зростання на 0,3 пункти), «Базовий добробут» (на 0,1) та 

«Продовольче та медичне забезпечення» (на 0,1), «Інклюзивність» (на 0,56). Окрім 

того, знизились показники смертності (на 0,4 пункти).  Спостерігається планомірне 

підвищення всесвітнього рейтингу вітчизняних закладів вищої освіти (наразі 

становить 8 балів; 10% всіх українських студентів навчаються у ВНЗ – учасниках 

рейтингу). Рівень ВВП України на душу населення підвищився із $7,457 у 2017 році 

до $7,668 у 2018 році (див. Додаток Р). Однак окремі показники свідчать про 

погіршення якості отримуваних населенням України соціальних послуг. Так, 

знизився показник доступності якісної освіти (на 0,23 пункти); доступу до якісних 

медичних послуг (становить 2,67 пункти за умов рівномірного доступу всіх членів 

суспільства на позначці 4п.) [407]. 

Таблиця 5.9. 

 Індекс соціального розвитку, Україна, 2014-2018  [407] 

Роки  2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс соціального розвитку 

(місце в рейтингу) 

64,91 

(62) 

62,69 

(62) 

66,43 

(63) 

68,35 

(64) 

69,30 

(64) 

 

В той же час, країни Скандинавського регіону входять до першої групи 

високодохідних держав (Див. Додаток В, Додаток Л). 



374 

 

2. Індекс розвитку людського потенціалу (Human Development Index) враховує 

загальний рівень добробуту суспільства, розширення прав та свобод окремих його 

індивідів, рівень соціальної справедливості та стійкість розвиток). В 2017 році 

Україна посіла 88 місце в рейтингу (серед 189 країн), що свідчить про досить 

позитивну тенденцію розвитку (проти 157 місця в 2015 році) (Див. Додаток Е). 

Таблиця 5.10. 

Індекс розвитку людського потенціалу, 2018 рік [320] 

Рік Індекс Місце в рейтингу 

2017 0,751 88 

2016 0,746 90 

2015 0,743 157 

2014 0,748 152 

2013 0,745 152 

2012 0,743 150 

 

Ключовими показниками виміру Індексу розвитку людського потенціалу є 

тривалість життя, тривалість здобуття освіти та валовий національний дохід 

(рис.5.8). Очевидними негативними тенденціями відзначається зростання ВНД на 

душу населення, що у 2017 рік становило 8130$ на одну особу проти показників 

країн Скандинавського регіону (68012$ в Норвегії). 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

Тривалість життя

Освіта

ВНД на душу населення

Індекс розвитку людського 
потенціалу

 

Рис.5.8. Тенденції ключових показників Індексу розвитку людського 

потенціалу в Україні, 1990-2017 рр. [258] 
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Індекс України на рівні 0,751 в 2017 році є нижче середньозваженого 

показника серед країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу (0,757) та 

середньозваженого показника для країн Європи та Центральної Азії (0,771).  

Таблиця 5.11.  

Порівняльна характеристика окремих компонентів Індексу розвитку 

людського капіталу (ІРЛК), 2017 рік [321] 

 
Країна Індекс 

розвитку 

людського 

потенціалу 

Місце в 

рейтингу 

Тривалість 

життя, 

років 

Тривалість 

навчання, 

років 

Валовий 

національний 

дохід, на 

особу, $ 

Норвегія 0,953 1 82,3 17,9 68012 

Ірландія 0,938 4 81,6 19,6 53754 

Ісландія 0,935 6 82,9 19,3 45810 

Швеція 0,933 7 82,6 17,6 47766 

Данія 0,929 11 80,9 19,1 47918 

Фінляндія 0,920 15 81,5 17,6 41002 

Україна 0,751 88 72,1 15,0 8130 

 

Навіть за фактичного суттєвого відставання України від провідних за жданим 

рейтингом країн Скандинавського регіону надзвичайно позитивним є факт переходу 

України з групи країн з низьким рівнем розвитку людського потенціалу (де 

перебувала до 2015 року включно) одразу до групи високого рівня розвитку (2016, 

2017 роки). 

3. Індекс людського капіталу (Human Capital Index) екстраполює якість 

соціальних послуг в сфері освіти та охорони здоров’я на показники продуктивності 

трудових ресурсів в перспективі через 18 років, коли народжені в теперішній час 

діти перейдуть до стану трудоактивного населення в майбутньому. В рейтингу 

також відзначається надзвичайно низький рівень доходів населення країни, що 

свідчить про низьку можливість здійснення інвестицій населенням у власні освіту 

та здоров’я; їх максимальну залежність від соціальних гарантій у сфері соціальних 

послуг. 
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Таблиця 5.12. 

 Індекс людського капіталу, 2018  [317] 

Країна Індекс 

Україна 0,65 

Ісландія 0,74 

Норвегія 0,77 

Данія 0,77 

Швеція 0,8 

Ірландія 0,81 

Фінляндія 0,81 

 

Показники даного індексу пов’язані, в першу чергу, з процесами депопуляції в 

демографічній політиці, слабким рівнем фінансування сфери соціальних послуг і, 

відповідно, недостатнім рівнем якості їх надання населенню країни.  

4. Індекс щастя (Happy Planet Index) вимірює ефективність державної та 

регіональної системи управління та їх здатність забезпечити своїм громадянам 

щасливе життя. Даний індекс розрахований на основі чотирьох змінних: очікуваної 

тривалості життя, рівня добробуту (не за кількісними показниками, а за якісною 

оцінкою самих громадян), неоднорідністю (нерівномірністю суб’єктивної оцінки 

членами суспільства рівня їх добробуту) та екологічним слідом (відображає попит 

людської популяції на природний капітал). Так, за показниками останнього 

оприлюдненого рейтингу 2016 року Україна знаходиться на 70 (зі 140 країн) місці з 

середніми показниками по всіх категоріях оцінки. Окремий показник неоднорідності 

в 17% свідчить про відносну рівномірність суб’єктивних оцінок в суспільстві щодо 

рівнів доходів та задоволеністю ними, хоча сам рівень доходів тяжіє до показника 

«низького», що відповідає тенденції збідніння населення. 

Таблиця 5.13.  

Індекс щастя та окремі його компоненти, 2016 рік [328] 
Позиція в 

рейтингу 

Країна Індекс 

щастя 

Тривалість 

життя 

(років) 

Рівень 

добробуту 

(від 0 до 10) 

Рівень 

неоднорідності 

(%) 

Екологічний 

слід 

(га) 

12 Норвегія 36,8 81,3 7,7 7 5,0 

32 Данія 32,7 79,8 7,5 7 5,5 

37 Фінляндія 31,3 80,4 7,4 6 5,9 

39 Ісландія 31,1 82,2 7,6 5 6,4 

48 Ірландія 30,0 80,5 7,0 8 5,6 

61 Швеція 28,0 81,8 7,6 6 7,3 

70 Україна 26,4 70,3 5,0 17 2,8 
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 Примітно, що за суттєвої відмінності в загальних показниках економічного 

зростання, рівнів реальних доходів та загального рівня добробуту між Україною та 

країнами Скандинавського регіону показники Індексу щастя перебувають майже на 

тотожних рівнях.  

Даний феномен можна пояснити виходячи зі специфіки методології розрахунку 

Індексу. Зокрема, 

                          тривалість життя * добробут * неоднорідність 

 Індекс щастя =                          екологічний слід                                         (5.1) 

 

Загальний високий показник Індексу щастя, розрахованого за даною 

формулою, отримано завдяки досить низькому, у порівнянні з іншими країнами 

(зокрема Скандинавського регіону), показником екологічного сліду, що знаходиться 

в чисельнику. Показник України на рівні 2,8 майже відповідає встановленим ООН 

екологічним межам на рівні 2,2 га на одного мешканця планети, які дозволяли 

природі підтримувати людську діяльність в рамках існуючого способу життя. В 

країнах Скандинавського регіону, на противагу, цей показник є досить високим (5,9 

га у Фінляндії, 7,3 га у Швеції), що, за інших високих показників, дало досить 

низький Індекс щастя загалом.  

І хоча в рамках концепції сталого розвитку врахування соціальних, 

екологічних та економічних факторів здійснюється на паритетних основах, якісна 

характеристика соціально-економічного розвитку та загального рівня добробуту не 

перебуває в прямій залежності від показників даного індексу. 

5. Дослідження Глобального багатовимірного індексу бідності (Global 

Multidimensional Poverty Index) [414] , розрахованого в 2018 році, охопило 105 країн, 

що розвиваються, на частку яких припадає 77% бідного населення. Розрахунок 

даного індексу здійснено на основі аналізу таких змінних, як сфера охорони 

здоров’я, освіти, окремі стандандарти життєдіяльності людини (продовольчий 

перерозподіл, дотримання санітарних норм, доступ до питної води, джерел 

електроенергії, засобів зв’язку і т.п.).  
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Таблиця 5.14.  

Складові  Глобального багатовимірного індексу бідності для України, 2018 рік 

[414] 

Показник Індексу 0,001 

Рівень бідності населення, % 34,48 

Вразливе до крайньої бідності населення, % 0,42 

Ч
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о
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б
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н
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ст
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 %
 Здоров’я 59,86 

Освіта 28,73 

Стандарти життя 11,45 

Населення, що живе нижче порогу бідності (за 

доходами), % 

3,8 

 

Структура детермінантів бідності свідчить про надмірну залежність рівня 

життя та стану здоров’я населення, що, в довгостроковій перспективі, матиме вплив 

на якісний та кількісний склад трудових ресурсів, частку трудоактивного населення, 

що, в свою чергу, визначатиму обсяги та структуру ВВП (дохідної частини) та 

розміри необхідних для реалізації соціальних гарантій та захисту соціальних фондів 

(видаткової частини). 

6. Міжнародний рейтинг якості життя (The Quality of the Life Index) 

розраховується за методикою британського дослідницького центру The Economist 

Intelligence Unit , заснованої на комбінації статистичних даних і результатів 

опитувань громадської думки відповідних країн, на основі оцінки прожитковому 

мінімуму, культури, економіки, навколишнього середовища, свободи, здоров’я, 

інфраструктури, рівня безпеки, рівня зайнятості, клімату.  

Індекс якості життя підсумовує результати суб'єктивної задоволеності життям 

громадян різних країн світу і співвідносить їх з об'єктивними показниками 

соціально-економічного добробуту жителів цих країн. 
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Таблиця 5.15. 

 Індекс якості життя, 2018 рік [367] 
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1 Данія 199,95 118,75 77,29 79,85 82,65 7,09 22,48 81,87 

2 Фінляндія 197,32 120,00 77,36 74,97 72,73 7,4 12,19 59,73 

11 Ісландія 181,84 93,21 76,36 63,91 112,64 6,63 15,55 68,26 

12 Норвегія 181,60 109,53 61,56 75,03 104,11 8,20 20,11 71,28 

13 Швеція 181,38 120,86 50,12 68,97 70,39 9,59 18,48 74,46 

26 Ірландія 161,29 95,40 56,05 48,19 77,08 8,09 30,41 89,29 

60 Україна 100,41 34,32 50,00 50,30 27,08 15,29 66,18 70,41 

 

В 2018 році Україна посіла 60 (поміж 66 країн) місце в рейтингу якості життя і 

64 за рівнем купівельної спроможності (65 і 66 належить Філіппінам та Єгипту 

відповідно). Досить негативні показники за рівнем забруднення та співвідношення 

вартості нерухомості в країні до середнього рівня отримуваного населенням доходу 

(досить значний розрив). Країни Скандинавського регіону, традиційно, очолюють 

список з найвищими показниками Індексу (Данія – 199,95).  

Таблиця 5.16.  

Динаміка зміни індексів якості життя та купівельної спроможності в Україні, 

2012-2018 роки  [367] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс якості життя -14,61 31,86 22,22 20,1 85,56 87,49 100,41 

Індекс купівельної 

спроможності 

27,22 32,30 31,00 27,87 29,66 26,93 34,32 

 

Однак, аналізуючи тенденцію показників даного індексу для України за 

останні роки, можна констатувати його зростання, так само, як і індексу купівельної 

спроможності. Хоча відчутними є коливання в показниках з року в рік на фоні 

відносно сталих інших показників. (табл.5.16). 
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7. Міжнародний індекс щастя (World Happiness Index) враховує вплив 

людини на природу, тривалість життя та задоволення ним, рівня соціального 

захисту, корупції, ВВП, тощо. За показниками останніх років п’ятірка лідерів 

залишається незмінною (табл.5.17). 

Таблиця 5.17. 

Міжнародний індекс щастя, 2018 рік [440] 

Номер  в 

рейтингу 

Країна Показник індексу 

1 Фінляндія 7,632 

2 Норвегія 7,594 

3 Данія 7,555 

4 Ісландія 7,495 

9 Швеція 7,314 

14 Ірландія 6,977 

138 Україна 4,103 

 

Україна посідає 138 позицію поміж 156 країн. Однак більш показовим є динаміка 

даного показника: показник України в 2018 році знизився на 1,030 пункти в 

порівнянні з 2005 роком. В період 2008-2010 років Україна ввійшла до п’ятірки 

країн з найбільшим падінням показників індексу (поряд з Венесуелою, Єменом, 

Сірією та Малавією [439] (рис.5.9.) 

 

 

Рис.5.9. Міжнародний індекс щастя, Україна, 2013-2018 роки. 

Однак досить цікавими є співставлення результатів дослідження рівня щастя 

населення, отриманих як з врахування об’єктивних кількісних економічних 

показників, так і суб’єктивної оцінки соціально-економічних вимірів життя, з 
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дослідженням, проведеним Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо 

використання антидепресантів населення в якості альтернативного медичному або 

супутнього лікування. На жаль, Україна не ввійшла в перелік з 25 країн світу, що 

потрапили в поле зору дослідників, однак можна порівняти показники провідних за 

індексом щастя країн світу (рис.5.10). 
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Рис.5.10. Міжнародний індекс щастя. 

Для порівняння обрані, окрім досліджуваних країн Скандинавського регіону, 

країни, що очолюють та замикають рейтинг вживання антидепресантів (США та 

Корея відповідно). І хоча пряма кореляція між двома даними категоріями є 

недоведеною, об’єктивним залишається факт зростання даної проблеми в країнах 

Скандинавського регіону прямо пропорційно росту рівня загального добробуту в 

них [350]. 

За даними оглядів фармацевтичного ринку України вартісний вираз спожитих 

українцями антидепресантів зростає щороку майже на 50%.  Однак в даному 

випадку така тенденція пояснюється загальною негативною соціально-економічною 

та політичною ситуацією в країні, відсутністю позитивних тенденцій зростання 

загального рівня добробуту та сталих характеристик економічного розвитку. Таким 

чином, кореляція між даним показником та індексами щастя є неоднозначною. В той 

час, як другий зростає лише в промислово розвинутих країнах, ріст першого 

спостерігається одночасно як в країнах з сталими темпами економічного розвитку, 

так і тих, що переживають рецесію. 
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8.  Коефіцієнти нерівності доходів.  

         Крива Лоренца є складовою аналізу добробуту населення й показує ступінь 

нерівності доходів сімей. Чим більший розрив між лінією абсолютної рівності 

доходів і кривою Лоренца, тим більший ступінь нерівності доходів. 

Крива Лоренца, побудована з врахуванням рівнів доходів населення України, 

ілюструє наявність суттєвої поляризації населення за ознакою матеріальної 

забезпеченості (рис. 5.11).  

Пряма – теоретично абсолютно рівний розподіл доходів серед населення, якого 

не існує в дійсності. Чим більший розрив між лінією абсолютної рівності доходів та 

кривою Лоренца, тим більший ступінь нерівності доходів.  

 

 

Рис.5.11.  Крива Лоренца (2017 рік) 

Виходячи з вищенаведених даних, українське суспільство можна визначити як 

суспільство соціальної нерівності, зі значним майновим розшаруванням. 

          Індекс Джині (Gini Index). Кардинально іншу характеристику дає індекс 

Джині, який вимірює ступінь, в якій розподіл доходів (або, в деяких випадках, 

споживчих витрат) між окремими особами або домогосподарствами в межах 

економіки відхиляється від абсолютно рівного розподілу. У 2017 році Україна 

посіла перше місце у рейтингу країн, де спостерігається найменший розрив між 



383 

 

багатими і бідними верствами населення. Країни Скандинавського регіону, 

традиційно, також ввійшли до переліку країн з високим рівнем рівності 

отримуваних доходів. 

Таблиця 5.18. 

Індекс Джині, Україна, 2013-2017 роки 

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 

Показник 0,233 0,236 0,226 0,227 0,220 

 

        Однак, даний показник зосереджується виключно на фінансовій нерівності, не 

оцінюючи рівень життя населення. В разі поєднання даних категорій оцінки 

показники були б зовсім іншими. Отже, зниження показників індексу Джині не 

віддзеркалює реальну картину розшарування населення у доходах. 

             Причинами цього явища можна вважати недоліки у формуванні вибірки 

обстеження домогосподарств, урахування в оцінках лише доходів від легальної 

зайнятості, без тіньової, тоді як тіньовий ринок праці в Україні, за різними оцінками, 

становить близько 50%, що значно деформує результати; велика частина населення 

вже довгий час перебуває за межею бідності. Низький рівень доходів саме цієї 

частини й визначає ситуацію поступового зниження нерівномірності розподілу 

доходів усього населення за рахунок зубожіння бідного населення, переходу 

середнього класу в групу бідного, наявність серед бідних частки працюючого 

населення. 

Більш яскраво, на нашу думку, рівень добробуту населення відображають не 

окремі індекси чи показники, а реальний рівень доходів. Основним джерелом 

доходів населення традиційно виступає заробітна плата, аналіз якої проводиться за її 

основними видами – номінальною та реальною. Аналіз номінальної заробітної плати 

дає змогу оцінити загальну суму коштів, що виплачується за результати трудової 

діяльності, а також порівняти ії з іншими показниками поточного року; аналіз 

реальної заробітної плати дозволяє встановити купівельну спроможність 

виплачених коштів [182]. На рис. представлено співвідношення між номінальною та 

реальною заробітною платою.  
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Очевидними є тенденції щодо підвищення як номінального, так і реального 

рівня заробітної плати. Однак, темпи росту номінальної заробітної плати 

випереджають середні темпи росту реальної заробітної плати в середньому на 14%. 

Наявна тенденція свідчить про погіршення матеріального становища населення, 

наявність інфляційних процесів в економіці, що, в свою чергу, призводить до 

знецінення отримуваних населенням доходів, зниження їх купівельної 

спроможності. 

 

 

Рис. 5.12. Темпи росту номінальної та реальної заробітної плати в Україні 

за 2009-2016 роки (по відношенню до 2008 року, %)  [182] 

 

Матеріальний стан населення характеризується не тільки доходами, а й 

витратами. Статистика оцінює розмір сукупних витрат населення за їх складовими - 

споживчими витратами (грошові витрати на продукти харчування та безалкогольні 

напої; алкогольні напої, тютюнові вироби; непродовольчі товари та послуги) та 

неспоживчими сукупними витратами (витрати на особисте підсобне господарство; 

допомога родичам та іншим особам; купівля нерухомості; будівництво, капітальний 

ремонт житла та ін.; купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків; 

аліменти; податки, збори, внески.). Аналізуючи структуру сукупних витрат 
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домогосподарств за 2016 рік, можна зробити висновок, що майже весь дохід сім’ї 

витрачається на споживання, а саме на забезпечення продуктами харчування (51,4%) 

та непродовольчими товарами та послугами (38,9%), що стримує споживання інших 

послуг, а отже і витрат на освіту, відпочинок, розваги, заощадження тощо. Це все 

призводить до зменшення добробуту домогосподарств, що, у свою чергу, впливає на 

неефективне формування і використання їх фінансових ресурсів. Структура 

споживання непродовольчих товарів і послуг у складі сукупних витрат доводить, що 

найбільший відсоток витрат у загальній структурі непродовольчих витрат займають 

витрати на житло, воду, електроенергію, газ - 39,7% (серед яких на оплату житла та 

комунальних послуг припадає 29,4%), на одяг і взуття -13,6%. Витрати на 

відпочинок та культуру й освіту становлять всього відповідно 3,5% і 2,4% [28]. 

Отже, на основі аналізу соціально-економічної ситуації в країні та рівня 

суспільного добробуту, можна відзначити зростання, хоча й повільне, майже всіх 

кількісних показників, хоча окремі показники, зокрема номінальних та реальних 

доходів, досить різняться за темпами приросту. Однак суспільний добробут має не 

лише кількісні, а й якісні виміри, оскільки відображає як рівень фінансової 

забезпеченості населення необхідними матеріальними благами, так й задоволення 

певних духовних та інших нематеріальних потреб людей [50]. В даному аспекті за 

очевидного економічного зростання  якісного покращення рівня життя та 

підвищення загального рівня добробуту населення України не спостерігається.  

Зміна координуючих векторів соціально-економічної політики держави в 

напрямку забезпечення якісних соціальних послуг, інклюзивності ринку праці, 

належного рівня життя, реального збалансування доходів населення, оптимізації 

бюджетних видатків, соціалізації вітчизняних бізнес-процесів, прозорості економіки 

та всебічного розвитку людських ресурсів має стати вирішальним кроком на шляху 

побудови національної моделі загального добробуту, за взірцем Європейських, 

зокрема Скандинавських країн. 
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5.4. Трансформація вітчизняної економічної моделі на принципах 

соціалізації країн Скандинавського регіону  

 

Порівняння України та країн Скандинавського регіону за абсолютними 

кількісними показниками (ВВП, обсяги видатків на освіту, охорону здоров’я, 

номінальний рівень заробітної плати і т.д.) є не зовсім доречним, зважаючи на 

відмінності в ступені економічного розвитку країн, кількості населення, наявних 

природних ресурсів, тощо. 

Однак, зважаючи на доведену дієвість практичної реалізації моделі соціальної 

економіки країн Скандинавського регіону та декларативну державну позицію щодо 

реалізації концепції соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні, а також 

високий рівень якості трудового потенціалу, що об’єднує досліджувані країни за 

даною позицію між собою, доцільно оцінити можливості та проблеми реалізації 

скандинавської моделі соціальної економіки в Україні, а також спрогнозувати 

перспективи практичного застосування окремих її елементів з урахуванням 

нагальної ситуації в країні. 

Сучасні методологічні підходи оцінки стану економічного розвитку, перспектив 

економічного зростання та загального рівня добробуту населення окремих країн 

світу передбачають, зазвичай, аналіз (1) показників ВВП на душу населення, що 

свідчить скоріше про нарощування темпів виробництва, а не є показником розвитку 

суспільства, а також (2) розмір податкових надходжень, що, в свою чергу, не 

віддзеркалює дійсний стан справ щодо рівня добробуту суспільства, оскільки, 

зазвичай, використовуються показники податку на прибуток, що відповідає обсягу 

зароблених коштів, а не податку на багатство (wealth tax), який би визначав те, чим 

населення фактично володіє.  

Існуюча економічна ситуація в світі визначила ряд спільних проблем, властивих 

як розвинутим країнам світу (ЄС, США), так і Україні. Однак, за спільності 

проблем, єдиновекторності їх вирішення та подальшого розвитку суттєві відмінності 

існують саме в шляхах їх подолання. В даному аспекті саме країни Скандинавського 

регіону демонструють найбільш стійку до зовнішніх кризових чинників систему 
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соціально-економічної державної та регіональної політик. І навіть за умови нижчих 

в порівнянні з передовими країнами темпів зростання ВВП та обсягів ВВП на душу 

населення, за окремими якісними та кількісними характеристиками (рівень 

нерівності в суспільстві, рівень персональних доходів та багатства, запаси активів в 

офшорних юрисдикціях, обсяги надходжень до бюджету з податкових відрахувань, 

доступність та якість соціальних послуг, тощо) дані країни значно випереджають 

лідерів. Саме таку їх модель внутрішньої соціально-економічної політики розвитку 

та методи побудови стійкого до зовнішніх чинників середовища пропонується 

розглянути як оптимальну для подолання наявних в Україні проблем. 

Для визначення можливих шляхів вирішення проблем слід, насамперед, 

виокремити їх сутність.  

Стратегічно Україна орієнтується на зростання ВВП як першочерговий 

індикатор економічного розвитку. Однак економічне зростання не враховує таких 

факторів, як здоров’я, щастя, виховання, якість життя, що є елементами соціально-

економічного розвитку. Окрім таких позитивних наслідків зростання ВВП, як 

зростання доходів в їх кількісному вираженні, збільшення робочих місць та 

покращення соціальних гарантій, необхідно розглядати шляхи досягнення 

показників даного зростання. Закономірно, що до однакових показників росту ВВП 

призводять часто кардинально відмінні події (наприклад, будівництво транспортної 

інфраструктури, нових шкіл та лікарень і т.д. призведе одночасно як до 

економічного зростання, так і носитиме позитивний соціальний ефект, в той час, як 

утримання більшої кількості в’язнів, винищення довколишнього середовища, 

утилізація ядерних відходів і т.д. матиме виключно економічний успіх поєднаний з 

негативними екологічними та соціальним наслідками). До того ж, економічне 

зростання передбачає зростання продуктивності економіки, а не беззаперечне 

споживання, що є однією з визначальних рис покращення добробуту (наприклад, під 

час війни зростає виробництво та ВВП, але знижується споживання).  

Тому оцінка всіх заходів, спрямованих на економічне зростання, має системно 

здійснюватись через призму соціальної та екологічної їх ефективності, або 

принаймні нейтральності впливу. Дана риса характерна для всіх соціально-
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орієнтованих країн Скандинавського регіону. Соціалізація економічної політики в 

такому разі буде проявлятись не лише в спрямуванні ряду цільових програм на 

розвиток трудового потенціалу, людського капіталу та задоволення потреб в 

соціальних послугах, а й в уникненні негативних для соціуму наслідків 

економічного росту. 

Уникнення нерівності в розподілі доходів є однією з ключових проблем 

сучасного суспільства. Низький рівень розвитку малого та середнього бізнесу в 

Україні нівелює ефект просочування благ згори донизу, що передбачає розподіл 

створених через збільшення виробництва багатств у суспільстві та зменшення 

розриву між багатими та бідними. За наявних умов концентрації виробничих 

потужностей будь-яке наявне в економіці зростання статків потрапляє до рук 

невеликого відсотка найбагатших людей, поглиблюючи тим самими існуючу 

нерівномірність розподілу [93]. 

Оцінка рівня нерівності в суспільстві має здійснюватись багатовимірно, 

охоплюючи розподіл доходів, багатства, споживання і т.п. в рамках країни загалом. 

Дані параметри, так само як і причини виникнення та поглиблення нерівності в 

окремих країнах, визначають ключові напрямки реструктуризації подальшої 

державної соціально-економічної політики, ключові заходи якої будуть 

застосовуватись урядами певних країн. 

Так, якщо в США та інших країнах англосаксонської системи зростання 

нерівності в доходах обумовлена, в першу чергу, процесами глобалізації, 

впровадженням науково-технічних змін та змінами в глобальній кон’юнктурі ринків 

товарів та послуг, то в країнах Скандинавського регіону такі зміни були спричинені 

в результаті застосування концепції соціального партнерства та вирішення окремих 

ринкових питань шляхом ведення колективних переговорів. Посилення ролі 

профспілок, зміни кон’юнктури ринку праці, що знаходиться в значній залежності 

від функціонування системи освіти, за умови, коли рівень кваліфікації робочої сили 

кардинально впливає на рівень оплати праці. 

В Україні наявність даних тенденцій нерівномірності розподілу доходів та 

споживання пояснюється специфікою формування доходів населення (надмірна 
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залежність від заробітної плати як єдиного джерела доходів), демографічною 

ситуацією (скороченні кількості економічно активного населення та збільшення 

навантаження на пенсійний та інші страхові фонди), поглибленням інфляційних 

процесів, зростанням державного боргу, специфікою військово-політичного стану й, 

головне, нерівномірністю доступу до ресурсів та засобів виробництва, що 

сконцентровані в руках меншості. 

Унікальність превентивної моделі загального добробуту, що реалізується в 

Скандинавському регіоні, заключається в можливості максимально нейтралізувати 

нерівномірність в доходах населення та зрівняти рівень добробуту за допомогою 

надання державою соціальних послуг на умовах їх низької або нульової вартості для 

окремих громадян. Очевидно, що сукупна вартість даних послуг значно впливає на 

розмір індивідуальних доходів та рівень індивідуального благополуччя. За умови 

додавання вартості наданих державою (або недержавними організаціями за її 

сприяння та/або фінансування) соціальних послуг (таких, як послуги по догляду за 

дітьми, в сфері освіти та охорони здоров’я, тощо) в перерахунку показники 

нерівності та бідності значно знижуються [232]. 

Населення України надмірно залежить від різного роду соціальної допомоги, 

соціальних гарантій через низький рівень загального рівня доходів та низьку купівельну 

спроможність їх реальної частки. Наявні заходи провадження державної політики в 

сфері соціального захисту є досить неоднозначними. 

Реформування сфери медичного забезпечення  гарантує соціальний захист з 

боку держави у вигляді обов’язкового фінансування (виділення певної суми коштів 

на кожного громадянина); в той же час відсутні інвестиції в розвиток існуючої 

інфраструктури надання даного виду соціальних послуг державними медичними та 

валеологічними закладами знижує якість даних послуг, а в ряді випадків 

унеможливлює їх отримання (відсутність наявного обладнання або фахівців певної 

категорії не дає змогу надати певний вид послуг); розвиток приватного сектору на 

умовах вільного ринку неконтрольовано підвищує вартість соціальних послуг, які 

вони надають – за таких умов виділена державою частка коштів на медичне 

забезпечення не покриває витрат на їх отримання від приватних інституцій. В 
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результаті отримуємо зростання видатків з державного бюджету на соціальний 

захист (в сфері медичних послуг);  суто декларативний характер соціального 

забезпечення, право на яке закріплене в Конституції України та інших законодавчих 

актах; низьку якість отримуваних послуг від державних медичних інституцій та 

нерівномірний доступ до послуг приватного сектору, пов’язаний з нерівномірністю 

отримуваних доходів; зниження загального рівня добробуту населення через 

необхідність витрачати власні кошти на соціальні послуги; скорочення інших видів 

споживання; підвищення нерівномірності доходів через відмінності в рівні розвитку 

окремих інституцій медичної сфери (наприклад, рівень заробітної плати медичного 

персоналу в приватній та державній клініці); погіршення якісних показників 

соціально-економічного розвитку, таких як тривалість життя, повна або тимчасова 

втрата працездатності, зменшення кількості трудоактивного населення, 

спроможного створювати доходи та сплачувати податки; демографічні проблеми і 

т.д. 

Завдяки ефективному функціонуванню сфери освіти трудовий потенціал 

України завжди характеризувався високою якістю (набором навичок, знань, вмінь, 

компетентностей працівників); на сучасному етапі розвитку відзначається 

збереження подібної тенденції, однак її інертний характер за відсутності відчутних 

якісних зрушень та реальних інвестицій в розвиток та фінансування її науково-

дослідної складової в найближчий час може набути зворотнього значення. 

Негативною рисою сфери освітніх послуг залишається її відірваність від ринку 

праці – освітній рівень фахівців, наразі, не є визначальним фактором формування 

рівня його конкурентоздатності на ринку праці і, що найважливіше, рівня її оплати. 

Обраний курс на здобуття знань, вмінь, навичок та досвіду за кордоном з метою 

покращення якості управлінсько-виробничих процесів на вітчизняних 

підприємствах обернувся відтоком молодих перспективних фахівців, поглибленням 

демографічної ситуації (виїздять в основному молоді люди дітородного віку на піку 

власної трудової активності), переведенням освітньої сфери у суто видаткову через 

неповернення коштів, вкладених в освіту фахівців, що виїхали. Без створення 

належних соціально-економічних умов не варто сподіватись на повернення фахівців 



391 

 

після отримання освіти. Таким чином, в даному випадку доцільно сформувати 

циклічну систему взаємопов’язаних освітніх та виробничих складових: максимально 

пов’язати теоретичне навчання з практичними його аспектами, що дасть змогу: 

- сформувати трудовий потенціал, якісні характеристики якого повністю 

відповідають нагальним потребам економічного розвитку та господарської 

діяльності всіх галузей економіки країни; 

- зменшити видатки державного бюджету на фінансування освітньої сфери 

шляхом перерозподілу певної частки на сферу виробництва, визначивши її 

частковим замовником освітніх послуг; 

- забезпечити випускників гарантованими робочими місцями з належним 

рівнем оплати праці, зафіксувавши правові зобов’язання всіх сторін системи 

трипаратизму – держави, працедавця та працівника, знизивши тим самим 

видатки компаній на пошук кадрів та втрати, пов’язані з їх адаптацією та 

плинністю, тощо. 

Рівень соцільного, зокрема пенсійного захисту не дозволяє підтримувати 

купівельну спроможність населення на належному рівні. Надання окремих дотацій, 

доплат через реалізацію програм адресної допомоги, житлових субсидій, тощо, 

носить негативний економічний, соціальний та психологічний характер. Зокрема, 

зростання залежності громадян від адресної допомоги, не збільшує рівня їх 

добробуту загалом, призводить до зниження їх соціального статусу в суспільстві, 

погіршення морально-психологічного стану через надмірну залежність від допомог 

та необхідності постійно підтверджувати рівень своєї бідності для доступу до них в 

майбутньому, а також становить значну частину видатків державного бюджету, які, 

в розрізі інвестицій, є витрачанням коштів з нульовою віддачею. Певним виходом  

може стати формування та активний розвиток недержавних пенсійних фондів або 

альтернативних фондів страхування, коли відрахування від заробітної плати 

працездатного населення будуть витрачатись не лише на погашення нагальних 

зобов’язань Державного пенсійного фонду, а за умови зниження кількості 

працездатного населення, в майбутньому, очевидно, що відрахування до даного 

фонду будуть зростати в той час, як розмір самого гарантованого пенсійного 
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забезпечення скорочуватись, а й в якості інвестицій, спрямованих на розвиток 

економіки зараз (загально суспільний ефект) та отримання дивідендів від цього 

самими працюючими в майбутньому. Одночасно це дозволить вирівняти тенденції 

отримання доходів працюючими та пенсійного забезпечення людьми похилого віку.  

Окремим шляхом вирішення проблеми є продовження трудової активності після 

досягненням особою пенсійного віку. Дана тенденція спостерігається в усіх країнах 

Скандинавського регіону (наразі, в середньому 57% осіб старше 65 років 

продовжують працювати). Її ефективність полягає в продовженні термінів 

отримання дивідендів від витрат на освіту працівника; підвищення рівня доходів 

працюючих пенсіонерів шляхом поєднання гарантованого державною пенсійного 

забезпечення з отриманням заробітної плати; підвищення тим самим рівня 

загального добробуту населення; зростання показників продуктивності праці 

внаслідок використання праці досвідчених працівників; зростання доходної частини 

бюджету через відрахування з заробітної плати працюючих пенсіонерів і т.д.  

В зв’язку з цим доцільним буде використання досвіду вирішення подібних 

проблем країнами Скандинавського регіону в напрямку реалізації превентивної 

моделі загального добробуту з метою розробки власного курсу та досягнення 

позитивних зрушень в даному напрямку. 

Країни Скандинавського регіону перебувають під постійним впливом екзогенних 

чинників, що потребує постійного моніторингу, реакції та реалізації превентивних 

заходів щодо подолання їх наслідків. Таким чином, існуюча скандинавська модель 

загального добробуту сама по собі не є сталою, а набір основних заходів державної 

соціально-економічної політики, яку вона передбачає, постійно видозмінюється.  

Так, стратегічними пріоритетними напрямками реструктуризації наявної моделі 

соціально-економічного розвитку в 2018 році були визначені [364]: 

1) проведення індексації різних видів  соціальних виплат; зокрема, з метою 

стимулювання працевлаштування скорочено обсяги виплати по безробіттю та 

ставки допомоги в разі тимчасової втрати працездатності (хвороби); 

2) розширення інфраструктури державних служб соціальної допомоги та 

інституцій, що надають соціальні послуги (зокрема медичні), що 
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прогнозується внаслідок старіння населення та зростання загального рівня 

добробуту й індивідуальних доходів, що збільшить попит на такі послуги; 

3) попередження поглиблення нерівномірності доходів, пов’язане зі старінням 

населення (рівень пенсійного забезпечення нижче рівня доходів працюючого 

населення) шляхом запровадження механізмів вирівнювання рівня добробуту, 

зокрема через допомогу в натуральній формі, збільшення обсягів соціальних 

послуг, індексації пенсійного віку з врахуванням тенденцій подовження середньої 

тривалості життя (довголіття); 

4) реформування оподаткування капітальних доходів та багатства є черговим 

елементом розпочатої в 1990-х роках податкової реформи в країнах регіону, 

коли була запроваджена подвійна система оподаткування, покликана сприяти 

перетворенню робочих доходів в доходи від капіталу; 

5) регулювання ринку праці через реформування системи освіти в напрямку 

подовження термінів навчання та визначення пріоритетних його напрямків, 

виходячи з нагальних потреб економіки та сформованого на ринку праці 

попиту; подібні заходи спрямовані за асиміляцію мігрантів та подолання 

зростання розриву в отриманні доходів між ними та корінним населенням, що 

призводить, в свою чергу, до зниження загальних показників рівня добробуту 

загалом по регіону; 

6) подолання загальної риси гендерного розриву, збалансованість доходів 

чоловіків та жінок є пріоритетним напрямком для всіх без винятку країн світу 

(в середньому жінки отримують на 20% менше за аналогічну роботу 

виконувану чоловіками); практикою скандинавської моделі є подолання 

наявних негативних соціально-економічних наслідків даної тенденції 

правовими механізмами, зокрема рівномірний розподіл батьківських прав між 

обома батьками, покращення конкурентних позицій жінок на ринку праці 

шляхом зниження тривалості відпусток по догляду за дітьми, 

адміністративними покараннями до компаній, що проводять нееквівалентну 

оплату праці співробітникам на основі гендерної нерівності, тощо; 
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7) подальша оптимізація функціонування економіки замкнутого циклу, що 

передбачає позитивний соціальний та екологічний ефект внаслідок 

поглиблення практики перерозподілу продуктів харчування. 

Реалізація будь-яких заходів соціально-економічної політики здійснюється в 

рамках наявної ресурсної бази. Структурування ж її видаткової частини 

здійснюється на основі пріоритетних напрямків реалізації загальної державної 

стратегії соціально-економічного розвитку.  

Соціальна економіка країн Скандинавського регіону характеризується повним 

забезпеченням потреб в соціальних послугах за умов належної їх якості та 

доступності кожному, високим рівнем добробуту громадян, а також найвищими в 

світі податковими ставками й найнижчими показниками ухиляння від сплати 

податків (офшоризації бізнесу).  

Дефіцит бюджету є сталою характерною рисою економіки України протягом 

останнього часу. Формування стабільних джерел доходів за умови не надмірного 

податкового тиску на бізнес та суспільство є першочерговим завданням уряду, що 

дозволить створити необхідну базу для реалізації стратегічних напрямів соціально-

економічного розвитку та підвищення загального добробуту населення України в 

майбутньому. 

В даному ракурсі доцільно проаналізувати існуючу в Скандинавському регіоні 

систему оподаткування, що забезпечує стабільне безперебійне наповнення бюджету. 

Навіть за умови надзвичайно високих податків рівень офшоризації бізнесу в 

Скандинавському регіону та ухиляння від сплати податків окремими індивідами є 

найнижчим в світі. Так, наразі виведені в офшори капітали становлять близько 10% 

світового ВВП. За географічною ознакою регіонами їх походження є Перська затока 

(близько 60% загального обсягу), країни Континентальної Європи (15%), 

Скандинавський регіон (0,01%) [239]. Даний факт пояснюється надзвичайно 

високим рівнем соціальної відповідальності, сформованою стабільністю 

економічного розвитку та впевненістю в належному рівні гарантованого державою 
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соціального захисту з боку населення країн Скандинавського регіону. Для 

порівняння розмір тіньової економіки України складає 33% від рівня ВВП країни42.  

Практика застосування поширеного в окремих країнах податку на багатство 

довела його низьку ефективність в результаті його невеликої частки в сукупній 

доходній частині від оподаткування та таких наслідків його впровадження, як 

зниження бізнес-активності та скорочення кількості робочих місць.  

Натомість, серед країн ЄС набуває подальшого поширення практика 

впровадження т.з. дуальної системи оподаткування – подвійного податку на 

прибуток (DIT – dual income tax), властивої скандинавській моделі соціальної 

економіки. В основі даної системи лежить використання категорії «сукупного 

доходу» що визначається як чистий приріст персонального багатства платника 

податку протягом звітного періоду оподаткування. Показник сукупного доходу 

дозволяє забезпечити горизонтальну соціальну справедливість системи 

оподаткування (за однакового рівня доходу у всіх членів суспільства рівний 

податковий тягар) та вертикальну соціальну справедливість шляхом градації 

сукупного доходу на різних рівнях. Технічно, в даній системі усі джерела отримання 

доходу є агрегованими, а загальний дохід оподатковується за прогресивною 

системою тарифних курсів (рис.5.13.). 

 Дана модель враховує не лише економічний ефект дохідності та наповнення 

бюджету, а й забезпечує соціальну складову шляхом сприяння інвестування в 

людський капітал і, як наслідок, підвищення конкурентних переваг працівників на 

ринку праці, що збільшує їх дохідність (через зростання рівня заробітної плати), а, 

отже, й споживання. Циклічні коливання споживання можуть бути вирівняними за 

рахунок формування людського (що збільшує трудовий дохід) та/або фінансового 

(що збільшує майбутні доході від капіталу) капіталу. Перетік капіталів між 

іноземними та вітчизняними банками та компаніями дозволить зберегти належну 

бізнес-активність навіть в кризові періоди. Таким чином, підтримка належної 

ринкової рентабельності гарантуватиме стабільний дохід від оподаткування для 

уряду, що забезпечить належне фінансування стратегічних напрямків розвитку та 

 
42  За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2018 (офіційний сайт www.me.gov.ua). 
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функціонування сфери соціальних послуг, а, отже, реалізація безперебійного 

соціального захисту населення. Ризик ухилення від податків, в даному випадку, 

нівелюється єдиною ставкою оподаткування, що застосовується до прибутків, 

отриманих з будь-яких видів джерел.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 – податок на трудовий дохід; 2 – податок з заробітної плати; 3 – податок на заощаджені доходи, 

отримані за кордоном; 4 – податок на заощаджені доходи, отримані всередині країни; 5 – податок 

на орендні платежі. 
 

Рис.5.13. Базова модель оподаткування сукупного доходу [283]. 

Представлена базова система оподаткування сукупного доходу застосовується, 

наразі, більшістю країн ЄС, однак основні її недоліки, зокрема скорочення 

споживання, нееквівалентне оподаткування успадкованого майна, вартісне та 
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малоефективне адміністрування, тощо, найбільшою мірою вдалось подолати завдяки 

специфічним рисам національних моделей оподаткування в скандинавському регіоні. 

Скандинавська модель являє собою компроміс між оподаткуванням капітальних 

та трудових доходів (некапітальних доходів, які включають виплати за пенсійним 

забезпеченням та іншими програмами соціального захисту). Характерною рисою 

ідеальної моделі подвійного оподаткування є прямолінійність. Скандинавська 

модель передбачає часткову практичну  імплементацію даного принципу.  

Існує дві бази оподаткування – доходи з капіталу та доходи домогосподарств. До 

першої групи відносяться, відповідно,  доходи з усіх типів активів, зокрема 

відсотки, дивіденди, приріст фінансових активів, орендна плата за нерухомість, 

накопичені доходи від пенсійних заощаджень, прибуток від особистого бізнесу. 

Таким чином, база оподаткування, включена в групу капітальних доходів, є більш 

широкою, ніж його традиційні форми. Капітальний дохід оподатковується за 

рівномірною пропорційною ставкою еквівалентною найнижчій граничній ставці 

інших доходів.  

Друга база оподаткування включає всі види доходів, а також пенсійні та інші 

соціальні урядові транзакції, а також кредити та інші використані в процесі 

споживання відрахування, що оподатковуються за прогресивною ставкою податків. 

Доходи, віднесені до даної групи, використовуються в рамках державної соціально-

економічної політики як засіб досягнення горизонтальної та вертикальної соціальної 

справедливості. 

Поточна ставка податку на прибуток корпорацій встановлюється відповідно до 

ставок податків на доходи фізичних осіб і є повністю інтегрована у відповідності до 

поточних показників соціально-економічного розвитку.  На відміну від класичної 

моделі оподаткування, що передбачає загальну ставку податку на споживання та 

фонд заробітної плати, скандинавська система подвійного оподаткування 

встановлює ставку податку на капітальні доходи на значно нижчому рівні, а ставка 

податку на інші доходи є менш прогресивною.  
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Окремим елементом, що доповнює діючу в країнах Скандинавського регіону 

систему подвійного оподаткування, є податок на передачу у спадок багатств, що 

визначається на чистій основі вартості активів. 

Загалом, дана модель оподаткування має ряд значних переваг, які можуть бути 

успішно використані у сучасних умовах соціально-економічного розвитку України, 

імплементація яких може стати успішним кроком реструктуризації наявної системи 

формування доходної та видаткової частин бюджету, спрямованих на фінансування 

соціально значимих сфер.  

Концепція оподаткування всіх джерел надходжень активів дозволяє уникати 

можливих викривлень між ними. Пільгове оподаткування доходів від капіталу 

реалізує принципи ефективності та справедливості, активізуючи при цьому 

міжнародну мобільність капіталу. Застосування даних методів дозволило значно 

зменшити видатки на раціональне податкове планування, оптимізацію системи 

оподаткування та арбітраж, поширених серед приватних домогосподарств за інших 

моделей оподаткування. Знижено видатки на податкове адміністрування та 

усунення недоліків, пов’язаних з його важкістю. 

Характерною рисою, відмінною від інших гібридних моделей оподаткування, є 

відсутність прогресивної ставки, що часто розглядається як недотримання принципу 

справедливості. Однак він компенсується рядом інших особливостей: 1) 

вертикальна рівність досягається завдяки податку на успадковане майно; 2) 

горизонтальній справедливості сприяє той факт, що доходи від капіталу, 

заощадження корелюються з пропорційним оподаткуванням заробітної плати, що не 

дискримінує тих, хто не споживає, а заощаджує; 3) пропорційна ставка дозволяє 

уникнути додаткових витрат тим, хто володіє високо ризиковими активами; 4) з 

врахуванням високої мобільності доходів від капіталу очікуваний від використання 

прогресивної ставки додатковий ефект буде мінімізований шляхом ухилення 

домогосподарств від збільшення ставки оподаткування, що призвело б, у свою 

чергу, до спаду бізнес-активності, скорочення робочих місць та зниження 

загального рівня добробуту [253]. 
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На сьогодні імплементована в країнах Скандинавського регіону модель 

оподаткування є оптимальним варіантом формування доходної частини бюджету на 

засадах справедливості, співучасті та еквівалентності. Однак реалізацію 

впровадження окремих її елементів в існуючу в Україні систему слід здійснювати з 

призми можливих проблем, на попередження та вирішення яких слід зосередити  

особливу увагу. Зокрема: 1) адекватна оцінка всіх елементів доходної бази 

оподаткування (наприклад, важко оцінити деякі активи, зокрема прибутки від 

особистого бізнесу); 2) індексація окремих видів доходів довготермінового 

нарахування (наприклад, всі компоненти капітального доходу, пенсійні 

заощадження, приріст капіталу, тощо повинні бути повною мірою індексовані 

відповідно до показників інфляції в окремі звітні періоди); 3) повна база 

оподаткування (деякі види доходів залишаються виключеними  навіть з комплексної 

подвійної системи оподаткування, наприклад: споживчі товари тривалого 

використання, окрім житла), повернення з накопиченого людського капіталу, і т.п.); 

4) ідентифікація окремих доходів в базі оподаткування (наприклад, заробітна плата 

та прибутки з власного бізнесу ідентифікуються як трудові доходи, хоча останні 

можна ідентифікувати і як прибуток з капіталу, ставки оподаткування якого є 

нижчими); 5) зрівняння податкових ставок (для окремих видів доходів, наприклад 

дохід само зайнятих, де важко виокремити корпоративну та індивідуальну складову, 

застосування єдиної ставки податку унеможливлює будь-які маніпуляції щодо 

зниження та ухилення від оподаткування). 

Загалом, система подвійного оподаткування дозволяє не лише оптимально 

збирати податки, а й здійснювати їх перерозподіл. Так, регіональні органи 

управління разом з центральним здійснюють контроль та мають доступ до 

використання зборів з податку на особистий трудовий дохід, в той час як 

корпоративні податки витрачаються виключно центральним органом влади на 

стратегічні загальнодержавні цілі. 

Ситуацію в Україні можна охарактеризувати наступним чином: на відміну від 

більшості країн Європи з прогресивними ставками податків, діє пласка система 

оподаткування («flat rate»). До основних податків, що наповнюють бюджет, 



400 

 

відносять прямі податки зі ставкою 18% (податок на прибуток та доходи фізичних 

осіб) та непрямі податки, закладені в ціну продукції, яку ми споживаємо (акцизний 

збір, ПДВ). Податкові надходження забезпечують близько 80% доходної частини 

державного бюджету. Інші джерела прибутку — це неподаткові надходження: 

кошти Нацбанку України, прибуток від державних або комунальних підприємств, 

адміністративні збори, платежі і таке інше (рис.5.14.). 

Основний податковий тягар в Україні лягає на плечі кінцевих споживачів через 

акцизні збори, податки на додану вартість та податки з доходів фізичних осіб. 

Водночас, частка податку на прибуток підприємств постійно скорочується (8,9% в 

2017 р.). Загальний неоліберальний курс України спрямований на максимізацію 

свободи бізнесу та збільшення податкового тягара на населення (у першу чергу на 

найманих працівників, самозайнятих і дрібний бізнес), що, активізуючи економічне 

зростання та збільшуючи абсолютні показники, призводить до подальшого 

погіршення соціально-економічної ситуації в країні та зниження загального 

добробуту. 

 

 
 

Рис.5.14. Зміна структури податкових надходжень до зведеного державного 

бюджету [72]. 

Подібний курс на лібералізацію ринкової економіки та зменшення державних 

регуляторів соціально-економічних процесів в країні відповідає загальній стратегії 

розвитку, розробленій у відповідності до вимог міжнародних кредиторів України. 
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Зокрема, часткову відмову від єдиної ставки оподаткування незалежно від рівня 

доходів (flat tax rate) та посилення податкового навантаження з 2015 р. експерти 

розглядають як суто вимушений крок [63]. 

На нашу думку, для України оптимальним сценарієм є необхідність слідування 

ефективному курсу Скандинавського регіону збільшення ставок податків за умови 

реформування їх структури, яка б за своєю суттю не сприяла посиленню соціальної 

нерівності, а забезпечувала стабільні надходження до бюджету. Всі інші супутні 

наслідки збільшення податкового тягаря мають вирівнюватись системою соціальних 

гарантій та захисту, забезпечуючи тим самим належний рівень життя та зростання 

добробуту усіх членів суспільства, що є основною метою реалізації основних 

принципів соціальної економіки. 

Економічна неефективність зниження ставок податків доведена висновками 

експертів Національного інституту стратегічних досліджень, згідно з яким зниження 

ставок податку на прибуток підприємств у 2011-2014 рр з 25 до 18% 

супроводжувалось зменшенням надходжень до державного бюджету. В той же час, 

слід враховувати факт, що зменшення податків сприяє утворенню штучного 

бюджетного дефіциту, який, у свою чергу, «змушує скорочувати видатки, і, як 

наслідок, знижується роль держави в економіці» [199]. 

Отже, сьогоднішня ситуація виглядає наступним чином: «Країна перебуває в 

борговій петлі, переживає бюджетну кризу, але водночас реальні податки на бізнес у 

країні ледь не найнижчі в світі й далі зменшуються, що посилює бюджетну кризу. А 

основне джерело формування місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних 

осіб, обсяги збору якого прямо залежать від детінізації та здатності держави 

забезпечити верховенство права. Відповідно, децентралізація за умов подальшого 

зростання тіньової занятості та відсутності правозастосування трудового 

законодавства швидко призведе до банкрутства більшості місцевих бюджетів» [124]. 

Саме тому подальше реформування є обов’язковим та терміновим. 

Зміни (з 2018 року), що відбуваються, наразі, в рамках податкової реформи, що 

здійснюється під егідою Міжнародного валютного фонду, і передбачають наступне: 
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- Заміна податку на прибуток на податок на виведений капітал (податок з 

операційного прибутку, що становив 18% різниці між виторгом та ви тратами) 

замінено 15% податком на виведений із підприємства прибуток (дивіденди 

власникам) або ж «приховане виведення прибутків» (роялті, фінансові послуги, 

інвестування в закордонні підприємства) зі ставкою 20%. Подібна система 

оподаткування використовується, наразі, в Естонії, Македонії, Молдові та Грузії. 

Але згідно з даними Європейської комісії, Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій, такі реформи не привели до суттєвого зростання 

інвестицій в цих країнах. Певне зростання спостерігалося лише в Македонії. Але 

навіть там уряд був вимушений повернутись до загальнопоширеного податку на 

прибуток через великі податкові втрати до бюджету. 

- Посилення вимог до підприємців, які працюють за спрощеною системою 

оподаткування. Така система дала можливість легалізувати значну частку тіньового 

бізнесу. Зараз нею користуються переважно малі та середні підприємства. В Україні 

зареєстровано понад 1,7 млн фізичних осіб-підприємців (ФОП), серед яких близько 

1,2 млн — платники єдиного податку за спрощеною системою оподаткування. 

Станом на 2017 рік ця категорія платників приносить до держбюджету більше 

коштів, ніж великі підприємства, які працюють за загальною системою 

оподаткування. Слід визнати, що використання спрощеної системи дозволило 

багатьом мешканцям України легалізувати свою діяльність та заробляти собі на 

життя у важких економічних умовах.  

- Посилення контролю за дотриманням трудового законодавства. Формальне 

виведення зі штату та переведення в категорію ФОП найманих працівників є 

спробою ухилення від сплати податків та соціальної відповідальності за найману 

робочу силу. 

Для якісного порівняння систем формування бюджету, зокрема його дохідної 

(від податків) та видаткової (на сферу соціальних послуг та соціального захисту) 

частин, в Україні та країнах Скандинавського регіону, слід обрати такі параметри, 

як ставки податків для бізнесу та приватних осіб, частка податків у ВВП 
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(універсальний показник, яким аналізується податковий тиск в економіці), 

структура бюджетних видатків (табл. 5.19.). 

Таблиця.5.19. 

Порівняльна характеристика ставок податків в Україні та країнах  

Скандинавського регіону, 2018 р43. 

 

 

 

Країна 

Податок на 

доходи 

фізичних 

осіб, % 

Соціальне 

забезпечення 

(відрахування, 

для працівника), 

% 

Соціальне 

забезпечення 

(відрахування, для 

роботодавця), % 

Корпора- 

тивний  

податок, % 

 макс мін макс мін макс мін макс мін 

Швеція 61,85 51,5 7 7 32,9 31,4 60,1 22 

Данія  65,9 55,4 8 8 0 0 30 22 

Фінляндія 62,2 49 9,33 6,3 26,47 23 61,8 20 

Норвегія 47,5 38,52 8,2 4,4 16,7 12,8 50,8 24 

Ісландія 46,9 35,7 8 4 8,65 5,23 33 15 

Україна 20 13 3,6 0 49,7 22 30 18 

 

Так, у Фінляндії структура оподаткування найбільш солідарна. Пропорційна 

участь всіх членів суспільства та бізнес-одиниць як в системі соціального 

забезпечення, так і джерельної бази оподаткування за умови максимального рівня 

зайнятості населення, забезпечує участь кожного у створенні високого рівня 

загального добробуту.  

Станом на 2018 рік найвищі ставки податків були зафіксовані в Швеції, 

Фінляндії та Данії. 

Формування дохідної частини бюджету напряму залежить не лише від ставок 

оподаткування, а й очікуваних потоках надходжень платежів за даними ставками. 

Останні можуть значно скорочуватись за умови надмірного підвищення ставок 

податків через низьку ефективність подальшої активізації бізнес-активності. Це 

стосується як оподаткування доходів громадян (податки на доходи фізичних осіб), 

так і корпоративних податків, що сплачує бізнес.  

 
43 Складено автором на основі даних сайту https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=europe 
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Так, формування оперативних планів фіскальної політики окремих країн світу зі 

сталими темпами економічного розвитку враховує показники очікуваних 

надходжень, формуючи оптимальні ставки оподаткування. 

0 20 40 60 80

 

Рис.5.15. Найвищі граничні ставки оподаткування заробітної плати, 201844 

 

Ефективне оподаткування залежить, в першу чергу, від податкової бази. 

Ефективна середня ставка податку застосовується до частки фактичних прибутків 

компанії. Зазвичай, ефективна ставка є нижчою за формально встановлену ставку 

оподаткування за рахунок встановлених податкових пільг, наприклад на 

реінвестований прибуток. Показник середньої ефективної ставки податку виступає 

ключовим фактором прийняття управлінського рішення щодо інвестицій в 

конкретну країну, що має податкові переваги. Ефективна гранична ставка 

оподаткування враховується в процесі встановлення рівня очікуваних інвестицій. 

Ефективні ставки податків розраховуються урядами країн на основі гіпотетичного 

рівня інвестицій, які фінансуються частково власними коштами, а частково 

борговими зобов’язаннями. 

 

 
44 Складено автором на основі даних OECD Tax Database, 2018. 
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Таблиця 5.20. 

Встановлені та розраховані ефективні ставки  

корпоративних податків у %, 2017 [364]. 

 

Країна 

Встановлена 

ставка 

податку 

Ефективна 

середня 

ставка 

податку 

Ефективна 

гранична 

ставка 

податку 

Ірландія 12,5 14,1 12,3 

Фінляндія 20,0 19,5 18,5 

Швеція 22,0 19,4 14,5 

Данія 22,0 20,0 15,4 

Норвегія 24,0 22,7 19,8 
 

Граничні ставки податків завжди вищі за середньозважені на ті самі види 

доходів. Це пояснюється  здебільшого використанням прогресивної системи 

оподаткування, коли зі зростанням доходів збільшуються й податкові відрахування. 

Середній коефіцієнт збору податків із ВВП до державної казни складає 40 % у 

середньому по країнах ЄС, для країн Скандинавського регіону – 46%. Показник для 

України становить 27,3%. Очевидним є досить низький рівень податкового 

навантаження в Україні. Економічна успішність і соціальний добробут розвинених 

країн Європи вказує на те, що рівень оподаткування — зовсім не визначальний 

фактор у соціально-економічному розвитку. Залежність є навіть зворотною – країни 

з найвищим рівнем добробуту, найкращими показниками якості життя та індексу 

щастя населення (Скандинавський регіон) відзначаються найвищим рівнем 

податкового навантаження. 

Однак, будь-які зміни в оподаткуванні не приведуть до сталого економічного 

зростання, якщо не зростатиме база оподаткування. Зміни мають супроводжуватись 

комплексним підходом до переорієнтації української економіки на інноваційне 

зростання, неможливе без ґрунтовних інвестицій в освіту, науку та людський 

потенціал. 

Рівноцінно джерелам та методам формування надходжень до державного та 

місцевого бюджетів важливим елементом реструктуризації діючої системи 

соціально-економічної політики є структура видатків з державного бюджету. 
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Рис.5.16. Частка податків та соціальних внесків у ВВП країн ОЕСР, 2017 

[72].  

В аспекті соціалізації державної економічної політики максимальну увагу слід 

зосередити на таких напрямках, як: соціальний захист, соціальне забезпечення, в 

тому числі й пенсійне, освіта, охорона здоров’я та інші сфери,що впливають на 

якість життя й становлення належного рівня добробуту населення. 

 
 

Рис.5.17. Зміна структури бюджетних видатків в Україні [72].   
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Структура бюджетних видатків України на освіту, охорону здоров’я та 

соціальний захист є досить стабільною, а зниження на декілька відсотків показників 

по всім категоріям за останні 5 років пояснюється необхідністю додаткових витрат 

на оборону країни (рис.5.17, 5.18.).  

Загалом на соціальну сферу (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та 

соціальне забезпечення) йде близько 23,3% видатків, що на третину менше 

міжбюджетних трансфертів, пов’язаних, в першу чергу, з погашенням державного 

боргу. 

В той же час, найбільш пріоритетними сферами витрат бюджетних коштів в 

країнах Скандинавського регіону є ті, що впливають на формування належної якості 

соціальних послуг та безпосередньо на рівень добробуту населення, що обумовлено 

загальними тенденціями всебічної соціалізації економічної політики країн регіону. 

 

16,9

8,8

11,4

5,7
1,84,6

16,9

32,7

1,2

Загальнодержавні

Оборона

Громадський порядок, безпека,
судова влада

Економічна діяльність

Охорона здоров'я

Освіта

Соціальний захист та
забезпечення

Міжбюджетні трансферти

Інше  

Рис. 5.18. Cтруктура видатків Державного бюджету України на 1.11.2018 

за найбільш вагомими показниками (функціональна класифікація)45 

 

Так, обрану для прикладу структуру бюджетних видатків Швеції (рис.5.19) 

можна представити наступним чином, де 87% йде на соціалізовані сфери  (освіти – 

13%, охорони здоров’я – 13%, підтримку ринку праці – 14%, соціальний захист – 

41%, тощо).  

 
45Міністерство фінансів України.  https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/ 
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Політика добробуту Швеції полягає в боротьбі з бідністю, особливо серед сімей 

з дітьми, з метою зменшення соціальної ізоляції. Для подолання бідності та низьких 

доходів у довгостроковій перспективі активно використовується освітня система, 

яка повинна забезпечувати дітям та молоді навички, необхідні для участі на ринку 

праці в майбутньому, формуючи їх високу конкурентоздатність та усуваючи 

необхідність дотацій та соціальних пільг працездатному населенню, яке здатне до 

якісного самозабезпечення. 

41

13

13

9

14
4

Соціальний захист

Охорона здоров'я

Освіта

Оборона

Підтримка ринку праці,
будівництва доріг та житла

Адміністрація, управління

Інші

 

Рис.5.19. Структура видатків з бюджету Швеції, 2018 р. 

 

Окремим вагомим напрямком формування державної соціально-економічної 

політики в скандинавському регіоні є управління пенсійним забезпеченням з 

рахуванням загальної тенденції старіння населення. Для України дане питання є 

актуальним, особливо з огляду вище представлену структуру видатків на соціальний 

захист [383]. Так, в соціально стабільній з високим рівнем достатку населення 

Швеції на соціальний захист йде понад 40% видатків бюджету, а той час, як в 

Україні, де більша частина населення користується соціальними гарантіями та 

різноманітними пільгами, лише близько 17%. З них 15,8% йде на соціальний захист 

пенсіонерів (тобто майже всі кошти, спрямовані на соціальний захист, в тому числі 

виплати безробітним, інвалідам, дітям, іншим пільговим верствам населення). 

Зростання кількості осіб старше 65 років, скорочення частки працездатного 

населення, інфляційні процеси та тенденції до скорочення ставок оподаткування з 

метою підвищення рівня добробуту працюючих висуває ряд нагальних проблем, 
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пов’язаних з ефективним забезпеченням функціонування державних систем 

пенсійного забезпечення. І дана тенденція властива не лише економічно розвинутим 

країнам, де, через ряд об’єктивних причин, скорочується народжуваність, зростають 

показники тривалості життя, що поглиблює дисбаланс структури населення (між 

трудоактивним та трудопасивним), а й для країн наступного ешелону, зокрема 

України, з якої міграційні потоки вимивають значну частину молоді – осіб в віці 

максимальної трудової активності та народжуваності. 

За оцінками Світового банку до 2050 року кількість осіб старшого віку (старше 

65 років) зросте вдвічі й становитиме близько 2,1 млрд.чоловік, що робить питання 

пенсійної безпеки однією з найактуальніших соціальних проблем. 

Практикою окремих країн (зокрема США, Австралії) є перепрофілювання з 

традиційних виплат пенсійного забезпечення на не фінансові зобов’язання, що 

значно збільшує і без того існуючий дефіцит фінансування. За умови низьких 

процентних ставок 62% інвестиційних установ по всьому світі прогнозують 

часткове невиконання взятих на себе зобов’язань по виплаті пенсійного 

забезпечення в найближче десятиліття [360]. 

Для оцінки нагальної ситуації з рівнем пенсійного забезпечення Світовий банк 

оприлюднив рейтинг Глобального пенсійного індексу.  

Примітно, що в країнах Скандинавського регіону індекс якості життя навіть 

вище глобального пенсійного індексу. Критично низькі показники в Україні по 

індексу здоров’я та фінансовому забезпеченню. 

Проблеми в сфері пенсійного забезпечення є наслідком неналежного планування 

джерел надходження та методів управління коштами в майбутньому з боку уряду 

країни. Неналежний рівень пенсійного забезпечення пояснюється необхідністю 

здійснення надмірних відрахувань на обслуговування державного боргу. Подібна 

проблема притаманна не лише Україні. За останнє десятиліття державний борг зріс в 

США (на 36%), Франції (на 51%), Великобританії (на 90%), Іспанії (на 147%), 

натомість, скоротився лише у Норвегії, Швейцарії та Ізраїлі.  
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Таблиця 5.21.  

Глобальний пенсійний індекс, %, 2017 [359]. 
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1 Норвегія 86 89 73 92 91 

2 Швейцарія 84 87 77 92 81 

3 Ісландія 82 84 70 88 88 

4 Швеція 80 88 69 91 75 

5 Нова Зеландія 80 85 79 91 66 

8 Данія 77 84 59 94 75 

12 Фінляндія 76 81 65 92 68 

40 Україна 45 36 41 58 47 

 

В сфері пенсійного забезпечення найбільш успішною серед усіх країн світу є, 

наразі, Норвегія. Сформований нею унікальний пенсійний фонд «Oil Fund» вже 

зараз перевищує державний борг Греції майже втричі, а політика управління 

фондами та пенсійними заощадженнями характеризується надмірною обережністю. 

Головною перевагою пенсійної системи Норвегії є забезпечення належного рівня 

забезпечення людям похилого віку за умови зменшення навантаження на молодь. 

Суть діючої після реформування пенсійної системи полягає в створенні фондів, 

до яких кожен платник податків здійснює відрахування з будь-якої економічно 

активної дії протягом всього свого трудоактивного життя. Накопичені активи 

внаслідок управління ними зростають протягом певного періоду часу до виходу на 

пенсію. Після досягненням пенсійного віку людина використовую накопичені 

кошти з врахуванням їх приросту у вигляді отриманих дивідендів. Така система є 

стійкою і не перебуває під впливом демографічних змін.  

Перевищення темпів росту процентних ставок в порівнянні з темпами зростання 

населення дає змогу збільшити прогнозовані прибутки  в майбутньому, досягнувши 

підвищення загального рівня добробуту. Гарантування даних інвестицій надійними 

державними облігаціями надає даній системі ще більшої стійкості. 
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Подібна фінансова структура пенсійної системи, окрім соціального ефекту, 

матиме й економічну складову шляхом сприяння економічного зростання. Даний 

ефект досягатиметься завдяки зростанню загального рівня заощаджень.  

Окрім системи соціального, зокрема пенсійного, забезпечення, сталий ефект на 

соціально-економічний розвиток має сфера виробництва продуктів харчування та 

продовольчого перерозподілу. 

В Україні, наразі, зовсім відсутня централізована система продовольчого 

перерозподілу, окремий сценарій якого успішно реалізовується в Скандинавському 

регіоні. Разом з тим, значення даного аспекту в розрізі загального соціально-

економічного розвитку  надзвичайно важливе, оскільки пов’язане з рядом проблем, 

що негативно впливають на ключові показники, зокрема якісні, розвитку. До 

ключових аспектів даного питання відносяться:  

- бідність населення (відмінності економічної доступності продуктів 

харчування для окремих верств можна подолати шляхом централізованого 

налагодження замкнутого циклу продовольчого перерозподілу. Разом з тим, на 

сьогодні близько 2 млрд чоловік на землі страждають від недоїдання); 

- забруднення навколишнього середовища (потреба в переробці відходів 

споживання та утилізації неспожитих продуктів харчування несе як негативний 

вплив на екологію, так і матеріальні збитки); 

- масові захворювання (на фоні бідності в одних регіонах актуальним 

залишається той факт, що більше 1,6 млрд.чол в світі страждають проблемою 

надмірної ваги, а, отже, мають більшу схильність до діабету, серцевих та інших 

хронічних захворювань, що негативно впливає як на стан здоров’я, так і на такі 

показники, як тривалість та якість життя); 

- соціальна нерівність (нерівність першочергового за ієрархією піраміди 

Маслоу благ – задоволення фізіологічної потреби в харчуванні); 

- негативний вплив на довкілля (концентрація на виробництві одних продуктів 

призводить до знищення багатомаїття в природі та знижує родючість грунтів, а 

також здійснює опосередкований вплив на зміни клімату); 
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- економічні аспекти поєднані з соціальною несправедливістю (на фоні 

розвитку продовольчої галузі та зростання обсягів виробництва продуктів 

харчування трудові ресурси, залучені до процесу їх виробництва не отримують 

додаткових преференцій та не відчувають реального зростання власних доходів); 

- нерівномірність розвитку (зниження вартості одиниці виробленої продукції 

шляхом субсидіювання сільськогосподарської сфери, орієнтованої на експорт, 

призводить до розорення та скорочення кількості приватних фермерських 

господарств, а, отже, до зниження доходів мешканців сільських районів; одночасно 

з цим, зростаючий рівень урбанізації підвищує попит на дешеві імпортні товари з 

країн третього світу, підриваючи тим самим попит на товари місцевого 

виробництва. На внутрішньому ринку складається наступна ситуація: негативне 

сальдо торговельного балансу; зниження рівня доходів громадян; скорочення 

робочих місць; надмірне навантаження на сферу соціального захисту через 

зростання кількості осіб, що потребують допомоги; споживання більш дешевих і 

часто гіршої якості імпортних товарів з країн, що розвиваються; скорочення 

внутрішнього виробництва та зниження рівня доходів громадян призводить до 

зниження податкових зборів до бюджету, що скорочує видатки на стратегічні для 

соціально-економічного розвитку сфери). Виникає т.з. «токсичне коло» [348], коли 

зростання обсягів виробництва призводить до зниження доходів та подальшого 

поширення бідності. 

Конкретним шляхом подолання даної тенденції може стати реструктуризація 

системи виробництва та розподілу продуктів харчування шляхом побудови більш 

справедливих за своєю суттю шляхів прямого перерозподілу від виробника до 

споживача. Соціальною інноваційністю даної системи є залучення всіх членів 

суспільства – як виробників, так і споживачів на засадах демократії. Звичайно, в 

даному випадку передбачаються суто ринкові механізми регулювання на умовах 

попиту та пропозиції, вподобань споживачів та економічної ефективності для 

виробників, відсутність державного регулювання та субсидіювання (дотацій) сфери 

виробництва продуктів харчування, зокрема сільського господарства. 
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Подібні кроки часто розглядаються як знищення вітчизняної сфери виробництва. 

Однак з іншого боку, за умов вільної конкуренції  можливо отримати 

конкурентоздатних як на вітчизняному, так і на іноземних ринках виробників, 

економічно ефективні робочі місця, належну якість продуктів харчування, зростання 

внутрішнього виробництва, якісне задоволення споживчого попиту. 

Звичайно, на перших етапах вагомою підтримкою має стати соціальна 

відповідальність, культура споживання населення, формування та розвиток яких є 

одним з нагальних стратегічних завдань сфер освіти, науки та культури України. 

Очевидно, що країни Скандинавського регіону досягли, наразі, досить високого 

рівня загального добробуту на тлі сталих показників економічного зростання, вдало 

поєднуючи високі ставки оподаткування з найвищим на сьогодні й світі рівнем 

солідарності та соціалізації економічної та політичної систем, що, одночасно з 

соціальним захистом, зберігає елементи вільної ринкової конкуренції, економічної 

автономії, свободи підприємництва та високу бізнес-активність. 

Однак характерними рисами, що відрізняють дані країни від України та інших 

країн Європи і, одночасно, є вагомими передумовами успішної практичної 

імплементації моделі соціальної економіки, є їх невеликий розмір, незначне за 

кількістю населення, відносна етнічна та культурна однорідність суспільств. Дані 

специфічні обставини, без сумніву, значно сприяли підвищенню рівня довіри в 

вертикалі «держава-суспільство», а також забезпечити солідарність участі всіх 

членів суспільства у підвищенні загального рівня добробуту. Саме ці факти 

пояснюють готовність громадян сплачувати найвищі в світі податки.  

Зважаючи на це, пряма імплементація досвіду Скандинавського регіону в 

умовах українського бізнес-середовища є неможливою [110]. Україна має значно 

гірші стартові економічні позиції розвитку, низькі нестабільні темпи економічного 

зростання, дуже велике за кількістю населення, а суспільство є досить 

різноманітним з огляду на велику кількість культурних та етнічних груп.  

Глобальні процеси асиміляції, інтеграції, формування соціальної 

відповідальності, інституційної структури управління, солідарної системи 

оподаткування, пошуку власної самобутньої моделі тощо має відбуватись на умовах 
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консенсусу та з врахуванням передового досвіду Скандинавського регіону, 

передумов та особливостей сучасного етапу соціально-економічного розвитку 

України, загальних світових тенденцій та темпів руху в напрямку сталого 

(соціального, екологічного та економічного) розвитку. 

Загально прийнятою є думка, що соціальна економіка та ринкова модель 

господарювання (капіталістична система) за комплексом цінностей та методів 

функціонування є прямо протилежними. Однак, скандинавська соціальна модель 

ринкової економіки довела можливість та успішність такого симбіозу за умови 

принципу солідарності її реалізації. Вона стала певним балансом, станом рівноваги 

між статичним соціалізмом та нестримним ринком.  
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Висновки до розділу 5 

 

Соціалізація суті економічних моделей виступає нагальною тенденцією розвитку 

та/або трансформації державних систем соціально-економічного розвитку більшості 

країн світу. Надзвичайної актуальності даний напрямок набув і в межах 

європейського регіону, зокрема серед країн Європейського Союзу. Паралельними 

об’єктивними умовами розвитку виступають як спільність стратегії та соціальної 

спрямованості національних моделей розвитку країн ЄС, так і наявні відмінності їх 

макроекономічних показників, зумовлених різною кон’юнктурою окремих 

національних ринків, зовнішньоторговельною структурою, наявним ресурсним 

потенціалом, стилем державного менеджменту, тощо. 

Існуюче розмаїття класифікацій моделей економічного розвитку та соціальної 

політики не дає змогу дати комплексну оцінку соціально-економічного розвитку, 

виходячи з існуючої взаємозалежності окремих її складових. На основі проведеного 

аналізу двадцяти ключових показників та індикаторів, що всебічно характеризують 

нагальний стан соціально-економічного розвитку національних економік, та 

застосування економіко-математичного моделювання було виокремлено чотири 

базові кластери, що об’єднують національні системи розвитку країн ЄС та 

Скандинавського регіону, визначають місце Україні в даній структурі. Так, країни, 

що потрапили до однієї групи, характеризуються спільними стратегіями соціальної 

політики, що, зазвичай, базуються не лише на економічних передумовах, а й 

особливостях  історичного розвитку, культурним особливостям, політичній системі, 

географічному розташуванні та загальній геополітичній позиції конкретної країни. 

Спільна за більшістю визначених показників група країн Скандинавського 

регіону, репрезентована єдиною превентивною моделлю соціально-економічного 

розвитку, є, так само, досить неоднорідною за своєю структурою. Це пов’язано, в 

першу чергу, з відмінністю в структурі доходної частини бюджету та джерел його 

наповнення. Однак єдність принципів соціального спрямування, підвищеного рівня 

соціального забезпечення, державних інвестицій в сфери соціальних послуг, 
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інклюзивності ринку праці, тощо, залишаються ключовими визначальними рисами 

моделі соціально-економічного розвитку скандинаського субрегіону. 

Доречність порівняння України та країн Скандинавського регіону за 

абсолютними кількісними показниками є сумнівною, однак, провівши оцінку 

існуючого стану вітчизняної моделі соціально-економічної політики за такими 

критеріями, як стратегічна мета її функціонування, існуюча модель соціально-

економічної політики розподілу, принципи надання соціальних послуг, законодавчо-

нормативна база, форми та механізми реалізації обраної стратегії, параметри оцінки 

її ефективності, а також визначивши соціальну спрямованість державної соціально-

економічної політики,  можна з впевненістю стверджувати про можливість успішної 

трансформації національної моделі з врахуванням досвіду побудови соціальної 

економіки країнами Скандинавського регіону. 

Основою успішної соціалізації стратегії та політики державного регулювання є 

продуктивне використання ресурсів, ефективне функціонування суб’єктів 

господарювання, сприяюча економічному розвитку державна політика регулювання 

та оподаткування, стимулювання розвитку експортного потенціалу та ефективна 

подальша інтеграція України до світової системи господарюванння. 

Очевидно, що окрім досягнення економічних ефектів як основи та 

стимулюючого фактору соціалізації економіки, вагомою підтримкою успішної 

реалізації подібної соціально-орієнтованої стратегії економічного розвитку має 

стати формування суспільної свідомості на засадах соціальної відповідальності, 

культури споживання населення, формування та розвиток яких є одним з нагальних 

стратегічних завдань сфер освіти, науки та культури України.  

За умови збереження національної ідентичності та максимального використання 

наявного специфічного для даного регіону та країни ресурсного потенціалу, 

оптимального поєднання засад соціальної економіки та ринкового господарювання, 

виховання соціально відповідального виробника та споживача і т.д. існує висока 

ймовірність ефективної імплементації ключових засад соціально-орієнтованої 

моделі економічного розвитку, а трансформація вітчизняної моделі соціальної 
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економіки на засадах імплементації принципів скандинавської моделі дозволить 

досягти конкретних комплексних позитивних зрушень в напрямку сталого розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні розв'язана наукова проблема, яка полягає в 

обґрунтуванні парадигмальних засад формування соціальної економіки, оцінці 

ефективності соціалізації економічної моделі держав Скандинавського регіону 

світового господарства та проектуванні на цій основі національної превентивної 

моделі соціально-економічного розвитку України. Проведене дослідження дало 

можливість отримати такі найбільш важливі висновки та узагальнення. 

1. Окремі елементи концепту соціальної економіки еволюціонували протягом 

всієї історії економічної науки, а соціальна складова державної економічної моделі 

була присутня ще в концепціях ідеальної держави стародавніх філософів, виступала 

основою соціально-економічного утопізму та романтизму, перших економічних 

течій та шкіл, й покладена в основу новітніх напрямів нової інституційної 

економіки. По мірі розвитку, ускладнення, урізноманітнення суспільних, 

економічних процесів соціальні аспекти набувають нових кількісних та якісних 

ознак, їх взаємозв’язки з економічними вимірами трансформуються, шляхи 

вирішення соціально-економічних проблем змінюються, а процеси соціалізації 

економіки стають самостійним об’єктом дослідження сучасної економічної науки, її 

окремих напрямків, шкіл та теорій.  Наявні підходи до соціалізації економічної 

моделі держави принципово можна поділити на два основні вектори – 1) соціально-

орієнтована держава з її  максимальними обов’язками у сфері соціального захисту та 

забезпечення та 2) визначення ролі, функцій людського капіталу та факторів 

формування економічної поведінки людини як ключового елементу процесу 

соціалізації економіки.  

2. В результаті дослідження системних елементів соціалізації державних 

економічних моделей, що формувались та розвивались на різних етапах розвитку 

світового господарства, було виділено такі категорії, як  «змішана економіка», 

«соціально-орієнтована економіка», «соціальна економіка», «солідарна економіка», 

«держава загального добробуту» тощо. Солідарна соціальна економіка стала 

найоптимальнішим на сучасному етапі світового розвитку цивілізації економічним 

дискурсом, що уособлює конвергенцію соціального та економічного, приватного та 
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суспільного, національного та міжнародного, формуючи таку модель, за якої 

економічний розвиток створює необхідні умови для самозабезпечення всіх членів 

суспільства високим рівнем добробуту, а держава, в свою чергу, перебуваючи під 

суспільним контролем, покликана створювати необхідні для сталого економічного  

розвитку умови, забезпечувати виконання законодавчо закріплених норм та правил 

функціонування вільного ринку, реалізовувати заходи соціального забезпечення як 

засобу антикризового регулювання, сприяти якісному відтворенню людських 

ресурсів, зберігати національні цінності, надбання та довкілля для  прийдешніх 

поколінь, формувати засади субсидіарності, відповідальної економічної поведінки, 

національної свідомості своїх громадян, тощо. 

3. Соціальна складова властива всім видам економічних систем (традиційна, 

адміністративна, ринкова, змішана), однак її інтерпретація та форми прояву значною 

мірою детерміновані ступенем зрілості тієї чи іншої системи, гостротою внутрішніх 

суперечностей та антагонізмів, притаманних кожній із них на різних етапах 

еволюції. Комбінація соціальних та економічних детермінант дає можливість 

виділити відмінні за рівнем соціальної орієнтації та економічними  ефектами 

модифікації соціалізації економічних систем. Враховуючи існуючі відмінності 

можна виділити декілька основних моделей побудови та реалізації соціальної 

політики – континентальна, англосаксонська, середземноморська та скандинавська. 

модель соціальної економіки передбачає можливість прояву соціальних ефектів в 

умовах досконалої конкуренції – сукупності соціальних результатів, що 

отримуються від реалізації інвестицій в реальному секторі економіки, що 

проектуються на якість соціального середовища. У сучасній господарській системі 

соціальна економіка є континуумом культивування у суспільстві приватного бізнесу 

як джерела багатства, наявності конкурентоздатності суб’єктів ринку, існування 

гармонії індивідуальної та суспільної свободи в умовах вільного ринку та 

функціонування держави із високим рівнем доходів, а також можливостями 

формування громадянської відповідальності, солідарності та справедливості. 

4. Особливою модифікацією моделей соціальної економіки на сучасному етапі 

виступають моделі загального добробуту – моделі, що різняться обсягом тих чи 
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інших пільг і обґрунтуванням права на їх отримання, фінансуванням і організацією: 

англосаксонська (ліберальна), скандинавська (соціалістична), континентально-

європейська (корпоративна) та  середземноморська (традиційно-корпоративна). 

Скандинавська модель  характеризується яскраво вираженою соціальною 

орієнтацією економічної системи, реалізацією концепцій «загального добробуту», 

«соціальної відповідальності», «чесного державного управління», інноваційним 

оновленням  «технологій добробуту» - технологій, спрямованих на якісне 

покращення вироблених в регіоні та спожитих його громадянами благ, соціальних 

послуг. Практичне впровадження ключових аспектів даних концепцій дозволяє як 

максимізувати економічні показники (рівень доходів населення у вигляді заробітної 

плати та пенсійного забезпечення, рівень багатства країни та в розрахунку на 

кожного індивіда і т.д.), так і соціальні виміри, такі як тривалість життя, індекс 

щастя, індекс якості життя і т.д. 

5. Оцінка ефективності соціалізації економічної моделі держави здійснюється 

шляхом аналізу трьох ключових вимірів соціально-економічного розвитку: 

економічного (ВВП, ПІІ, ставки оподаткування, дохідно-видаткова структура 

державного бюджету, зовнішньоторговельний оборот, мінімальний рівень 

заробітної плати та пенсій, рівень багатства і т.д.), соціального (тривалість життя, 

рівень якості життя) та агрегованого (соціально-економічних індексів соціального 

розвитку, людського розвитку, суспільної нерівності, тощо). Найвизначнішим 

індикатором соціальної спрямованості економічної моделі розвитку окремих країн 

та регіонів є співвідношення державних видатків на реалізацію традиційних 

управлінських функцій (підтримка громадського порядку, забезпечення 

національної безпеки, організація судочинства, тощо) з витратами на соціальний 

захист населення, соціальне страхування та розвиток (освіта, культура, охорона 

здоров’я, соціальний забезпечення, тощо). Однак, серед усіх прямих та агрегованих 

індикаторів, в результаті побудови автором моделі лінійної множинної регресії, 

серед найбільш значущих факторів, що впливають на такий соціалізовано-

економічний показник, як рівень багатства кожного окремого індивіду, було 

виявлено два економічні показники – зовнішньоторговельний оборот та прямі 
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іноземні інвестиції, а також соціальний показник, що характеризує стан трудового 

потенціалу країни – тривалість життя. 

6. Паралельними об’єктивними умовами поглиблення процесів соціалізації 

економічних моделей країн європейського регіону, зокрема регіонального 

об’єднання ЄС, виступають як спільність їх стратегії та соціальної спрямованості з 

одного боку, так і наявні відмінності їх макроекономічних показників, зумовлених 

різною кон’юнктурою окремих національних ринків, зовнішньоторговельною 

структурою, наявним ресурсним потенціалом, стилем державного менеджменту, 

тощо, з іншого. В основі спільної європейської моделі соціально-економічної 

солідарності та інтеграції лежать такі базові положення, як: колективність дій з 

метою підвищення їх ефективності та результативності; солідарна участь усіх верств 

населення як в процесі створення, так і користування соціальними ефектами 

економічного розвитку; активна державна політика по забезпеченню певного рівня 

загального добробуту у формі надання універсальних послуг (охорона здоров’я та 

освіта) як передумова економічного зростання; використання показників загального 

добробуту та рівня багатства як ключових індикаторів економічного розвитку.   

7. Спільна регіональна превентивна модель загального добробуту 

Скандинавського регіону представлена єдиними формами реалізації комунітарної 

соціально-економічної політики держав, діяльністю єдиних або об’єднаних в 

спільну систему координаційних органів управління, тісне функціонування 

національних ринків праці, загальним вектором соціалізації економічних процесів. 

В той же час, національні моделі представлені цілим рядом особливостей, існування 

яких пояснюється відмінними проблемами розвитку, а, отже, й шляхами їх 

подолання. Так, за загальних сталих темпів зростання валового внутрішнього 

продукту, рівнів зайнятості, експорту та іноземних інвестицій, подолання безробіття 

та підвищення середньозважених абсолютних показників добробуту, багатства та 

соціального забезпечення, стабільно високих показниках фінансування соціальної 

сфери, існують певні відмінності в обсягах та формах прояву соціалізації економіки.  

8. Новітньою рисою конвергентної еволюції регіональної скандинавської 

моделі соціалізації економіки стала реалізація концепції замкнутого циклу 
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споживання, максимально наближена до загальносвітової глобальної концепції 

сталого розвитку. Принцип трипаратизму реалізації даної концепції дозволяє 

мінімізувати видатки та максимізувати її ефективність за рахунок залучення всіх 

сторін господарських взаємовідносин – бізнес, держава, індивід. Так, 

редистриб’юція продуктових запасів забезпечує одночасне ефективне використання 

надлишку ресурсів, переробку харчових відходів, налагодження ланцюгів 

перерозподілу продуктів харчування, підтримку соціально незахищених верств 

населення, подолання структурної бідності, отримання додаткових економічних 

ефектів, тощо. 

9. Застосування методу економіко-математичного моделювання з метою 

аналізу ключових двадцяти показників соціально-економічного розвитку 

національних економік дозволило здійснити авторську кластеризацію соціально-

економічних моделей, виокремивши чотири базові кластери, що об’єднують 

національні системи розвитку країн ЄС та Скандинавського регіону, визначити 

місце України в даній структурі: (1) Австрія, Швеція, Данія, Норвегія, Бельгія, 

Португалія, Фінляндія, Ісландія; (2) Ірландія, Нідерланди, Мальта, Кіпр, 

Люксембург; (3) Великобританія, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Німеччина; (4) 

Болгарія, Угорщина, Латвія, Україна, Хорватія, Польща, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Чехія, Литва, Естонія. Так, окремі кластери характеризуються спільними 

стратегіями соціальної політики, що, зазвичай, базуються не лише на економічних 

передумовах, а й особливостях  історичного та культурного розвитку, політичній 

системі, географічному розташуванні та загальній геополітичній позиції конкретної 

країни. 

10. В рамках розробленої математичної моделі країни Скандинавського регіону 

об’єднані в один кластер. Однак, спільна за більшістю визначених показників група 

країн Скандинавського регіону, репрезентована єдиною превентивною моделлю 

соціально-економічного розвитку, є, так само, досить неоднорідною за своєю 

структурою. Це пов’язано, в першу чергу, з відмінністю в структурі доходної 

частини бюджету та джерел його наповнення. В той же час, єдність принципів 

соціального спрямування, підвищеного рівня соціального забезпечення, державних 
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інвестицій у сфери соціальних послуг, інклюзивності ринку праці, тощо, 

залишаються ключовими, визначальними рисами моделі соціально-економічного 

розвитку скандинаського субрегіону. Разом з тим, проведена за аналогічним 

принципом окремо кластеризація країн Скандинавського регіону доводить 

існування підгруп в рамках даного кластеру: (1) Швеція, Данія, Фінляндія; (2) 

Норвегія; (3) Ісландія, що свідчить про існуючі відмінності в наявних можливостях 

країн, а також оперативних завданнях, принципах та методах реалізації спільної 

моделі соціальної економіки – превентивної моделі загального добробуту, що є 

єдиним стратегічним напрямом із загальною метою підвищення рівня добробуту 

населення та соціалізації економічних процесів. 

11. Україна за рядом ключових соціально-економічних показників вже зараз 

демонструє глибоку європейську інтеграцію, потрапляючи до одного з отриманих 

кластерів національних економічних моделей європейського регіону. Проведений 

порівняльний аналіз за основними макроекономічними показниками дає підстави 

оцінити нинішнє соціально-економічне становище України не просто як кризове, а 

прийняти теоретичний принцип у якості ідеї, що будь-яка криза містить не тільки 

негатив, а й позитив. Для України беззаперечним позитивом постає можливість по 

новому цивілізованому вектору відновити довіру народу (як соціального капіталу) 

до держави завдяки цивілізованим діям останньої у якості політичного, правового і 

бюджетного гаранта становлення соціальної економіки. Таке відновлення є 

можливим і дійсним не тільки за умови створення соціально-справедливої держави, 

але й ефективного контролю її дій з боку розвиненого громадянського суспільства. 

Стратегія і тактика України щодо її входження у світовий господарський процес 

вимагає суттєвих змін: переходу від принципів адаптації, сировинної привабливості 

і очікування інвестицій до високого рівня конкурентоздатності та соціально-

економічної самодостатності; орієнтації на інвестиції з боку населення власної 

держави; нарощування фінансового потенціалу як потужного ресурсу 

функціонування господарської системи. Основою успішної соціалізації стратегії та 

політики державного регулювання є продуктивне використання ресурсів, ефективне 

функціонування суб’єктів господарювання, сприяюча економічному розвитку 
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державна політика регулювання та оподаткування, стимулювання розвитку 

експортного потенціалу та ефективна подальша інтеграція України до світової 

системи господарювання. 

12. На основі оцінки існуючого стану вітчизняної моделі соціально-економічної 

політики за такими критеріями, як стратегічна мета її функціонування, існуюча 

модель соціально-економічної політики розподілу, принципи надання соціальних 

послуг, законодавчо-нормативна база, форми та механізми реалізації обраної 

стратегії, параметри оцінки її ефективності, а також визначивши соціальну 

спрямованість державної соціально-економічної політики,  можна стверджувати про 

можливість успішної трансформації національної моделі з врахуванням досвіду 

побудови соціальної економіки країнами Скандинавського регіону. Очевидним є 

доречність застосування превентивної моделі соціальної економіки на прикладі 

Скандинавського регіону, що інтерпретується як активна економічна політика 

держави, яка передбачає двовекторне фінансування розвитку сфери соціальних 

послуг одночасно зі створенням сприятливих умов для розвитку бізнесу. Основною 

метою даної політики є збільшення видатків на розвиток виробничої інфраструктури 

за умови зниження видатків на соціальний захист, що призведе до економічного 

прогресу, самозабезпечення, реструктуризації системи доходів та видатків 

державного бюджету. Одночасно з цим виявлено існування додаткових зовнішніх 

імперативів, що гальмують ефективність імплементації ключових принципів моделі. 

В Україні ними визнано державний борг та видатки, пов’язані з його погашенням та 

обслуговуванням. У випадку позитивних результатів, можна прогнозувати, що, 

окрім досягнення економічних ефектів як основи та стимулюючого фактору 

соціалізації економіки, вагомою підтримкою успішної реалізації подібної соціально-

орієнтованої стратегії економічного розвитку має стати формування суспільної 

свідомості на засадах соціальної відповідальності, культури споживання населення, 

формування та розвиток яких є одним з нагальних стратегічних завдань сфер освіти, 

науки та культури України. За умови збереження національної ідентичності та 

максимального використання наявного специфічного для даного регіону та країни 

ресурсного потенціалу, оптимального поєднання засад соціальної економіки та 
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ринкового господарювання, виховання соціально відповідального виробника та 

споживача існує висока ймовірність ефективної імплементації ключових засад 

соціально-орієнтованої моделі економічного розвитку, а трансформація вітчизняної 

моделі соціальної економіки на засадах принципів скандинавської моделі дозволить 

досягти конкретних комплексних позитивних зрушень в напрямі сталого розвитку. 
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(м.Сімферополь – Ялта, 3-5.11.2011 р.);   

8. Міжнародна науково-теоретична конференція «Україна у міжнародному 

бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи» (м.Київ, 28.10.2011р.);  

9. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин (Світове господарство: глобальні і регіональні виклики» 

(м.Київ, 16.10.2014 р.);  

10. Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети 

України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (м.Київ, 

15.10.2015 р.);  

11. Тренінг «Модель Європейського регіонального розвитку» (м.Київ, 21.06.2015 

р.);  

12. Міжнародна наукова конференція «Modern Transformation of Economics and 

Management in the Era of Globalization» (м.Клайпеда, Литва, 29.01.2016 р.);  

13. Науково-практична конференція «Системні та структурні виклики в сфері 

економіки та права України в умовах європейської інтеграції» (м.Київ, 2.06.2016 р.);   

14. Міжнародна прикладна та теоретично-дослідна конференція «Entrepreneurship 

Development as a National Economy Growth Factor» (м.Київ, 16.11.2016 р.);  

15. Міжнародний симпозіум «Соціальна та економічна солідарність – український 

вимір» (м.Київ, 28.01.2016 р.);  
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16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, 

практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 29-30.03.2018 р.);  

17. Науково-теоретичний семінар «Суперечності структурної трансформації 

українського суспільства в умовах євроінтеграції та глобалізації» (м.Київ, 22.03.2018 

р.);  

18. Міжнародна та практична конференція «Imperatives of Civil Society 

Development in Promoting National Competitiveness» (м.Батумі, Грузія, 13-14.12. 2018 

р.). 
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Додаток Б 

Практичне впровадження дисертаційного дослідження 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

  Індекс соціального розвитку, динаміка показників 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Європейський Союз 

Австрія 86,08 86,29 86,5 86,97 86,76 

Бельгія 87,05 87,17 86,73 87,18 87,39 

Болгарія 73,63 73,85 74,24 76,04 76,27 

Велика Британія 87,90 87,97 88,47 88,60 88,74 

Греція 81,70 82,02 82,70 82,23 82,59 

Данія 89,05 89,19 89,25 90,1 86,96 

Естонія 82,11 82,63 82,8 82,23 83,49 

Ірландія 87,51 87,56 88,09 88,4 88,82 

Іспанія 86,27 86,19 86,72 87,17 87,11 

Італія 84,48 84,75 84,85 85,72 86,04 

Кіпр 80,42 80,46 81,85 82,54 82,85 

Латвія 77,97 77,76 78,27 79,12 79,25 

Литва 80,46 80,73 80,94 81,75 81,86 

Люксембург 85,81 86,28 88,86 89,32 89,27 

Мальта н/д н/д н/д н/д н/д 

Нідерланди 88,91 89,12 89,10 89,24 89,34 

Німеччина 88,24 88,44 88,69 88,99 89,21 

Польща 80,74 80,96 81,69 81,73 81,21 

Португалія 82,92 84,3 84,66 85,36 85,36 

Румунія 73,43 73,67 74,05 74,68 74,51 

Словаччина 78,84 79,08 79,83 80,05 80,34 

Словенія 83,76 83,82 84,60 85,86 85,50 

Угорщина 79,52 79,64 80,09 79,86 80,11 

Фінляндія 88,71 89,08 89,38 89,88 89,77 

Франція 87,38 87,31 87,74 88,08 87,88 

Хорватія 78,30 78,67 78,32 79,07 79,60 

Чехія 82,83 83,01 83,72 85,10 84,66 

Швеція 88,86 88,65 88,63 89,14 88,99 

Скандинавський регіон 

Данія 89,05 89,19 89,25 90,1 86,96 

Ісландія 88,88 88,90 89,62 89,99 90,24 

Норвегія 88,76 89,37 89,55 90,1 90,26 

Фінляндія 88,71 89,08 89,38 89,88 89,77 

Швеція 88,86 88,65 88,63 89,14 88,99 

 Україна 

Україна 68,48 67,77 67,57 68,98 69,3 

 
        Джерело: Складено на основі [408] 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Всесвітній індекс щастя та його складові, 2016 рік 

 Індекс 

щастя 

Очікувана 

тривалість 

життя 

(років) 

Рівень 

добробуту 

(0-10) 

Рівень 

нерівномірності 

розподілу доходів 

(%) 

Європейський Союз 

Австрія 30,5 81 7,4 7 

Бельгія 23,7 80,4 6,9 9 

Болгарія 20,4 73,9 4,2 19 

Велика Британія 31,9 80,4 6,9 9 

Греція 23,6 80,5 5,1 16 

Данія 32,7 79,8 7,5 7 

Естонія 17,9 76,2 5,4 12 

Ірландія 30,0 80,5 7,0 8 

Іспанія 36,0 82,2 6,3 10 

Італія 28,1 82,7 5,8 12 

Кіпр 30,7 79,8 6,2 12 

Латвія 17,1 73,6 5,1 14 

Литва 21,0 72,8 5,8 11 

Люксембург 13,2 81,1 7,0 7 

Мальта 29,0 80,2 6,0 13 

Нідерланди 35,3 81,2 7,5 5,3 

Німеччина 29,8 80,6 6,7 8 

Польща 27,5 76,9 5,9 11 

Португалія 24,8 80,3 5,0 16 

Румунія 28,8 74,3 5,2 19 

Словаччина 28,2 75,9 5,9 13 

Словенія 24,6 80,0 6,1 10 

Угорщина 26,4 74,9 4,7 15 

Фінляндія 31,3 80,4 7,4 6 

Франція 30,4 81,8 6,6 9 

Хорватія 30,2 77,0 6,0 12 

Чехія 27,3 78,2 6,3 9 

Швеція 28,0 81,8 7,6 6 

Скандинавський регіон 

Данія 32,7 79,8 7,5 7 

Ісландія 31,1 82,2 7,6 5 

Норвегія 36,8 81,3 7,7 7 

Фінляндія 31,3 80,4 7,4 6 

Швеція 28,0 81,8 7,6 6 

Україна 

Україна 26,4 70,3 5,0 17 

 

          Джерело: Складено на основі [415] 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Рейтинг країн світу за якістю життя, 2019 рік 

 

 Місце в 

рейтингу 

Показник 

якості 

життя 

Купівельна 

спроможність 

Вартість 

життя 

Охорона 

здоров’я 

Європейський Союз 

Австрія 5 191,05 96,7 71,79 79,19 

Бельгія 23 162,09 95,09 72,97 79,44 

Болгарія 43 130,59 52,18 37,17 54,04 

Велика Британія 17 170,81 105,73 65,28 74,71 

Греція 39 137,82 49,57 56,66 55,16 

Данія 1 198,57 114,39 81,38 79,41 

Естонія 11 180,88 75,97 51,01 72,12 

Ірландія 24 160,82 95,09 75,35 48,58 

Іспанія 16 174,16 83,8 54,7 77,77 

Італія 36 145,69 77,49 69,25 67,14 

Кіпр 27 157,57 75,29 55,57 50,17 

Латвія 34 149,15 55,16 49,23 59,71 

Литва 29 156,36 60,34 45,91 67,58 

Люксембург н/д н/д н/д н/д н/д 

Мальта н/д н/д н/д н/д н/д 

Нідерланди 6 188,91 102,54 74,83 77,81 

Німеччина 8 187,05 65,49 67,62 74,32 

Польща 35 147,98 70,0 39,13 62,15 

Португалія 22 163,5 55,19 50,39 70,72 

Румунія 38 140,31 61,16 36,45 54,49 

Словаччина 31 153,1 63,24 44,98 60,06 

Словенія 15 175,98 75,38 52,51 62,81 

Угорщина 41 134,47 54,66 42,03 48,24 

Фінляндія 3 194,01 112,3 72,82 73,49 

Франція 26 157,83 91,55 74,85 78,55 

Хорватія 21 165,31 60,33 49,18 64,14 

Чехія 25 158,79 71,32 45,12 74,71 

Швеція 14 178,67 111,38 71,55 70,95 

Скандинавський регіон 

Данія 1 198,57 114,39 81,38 79,41 

Ісландія 7 187,79 91,8 101,86 66,44 

Норвегія 10 181,86 103,61 100,99 74,14 

Фінляндія 3 194,01 112,3 72,82 73,49 

Швеція 14 178,67 111,38 71,55 70,95 

 Україна 

Україна 62 102,34 32,72 27,94 50,95 

 

        Джерело: Складено на основі [55] 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Індекс людського розвитку, динаміка показників 

 1990 2000 2010 2012 2014 2016 2018 

Європейський Союз 

Австрія 0,795 0,838 0,895 0,899 0,901 0,906 0,908 

Бельгія 0,806 0,873 0,903 0,905 0,909 0,915 0,916 

Болгарія 0,694 0,712 0,779 0,786 0,797 0,810 0,813 

Велика Британія 0,775 0,867 0,905 0,898 0,919 0,920 0,922 

Греція 0,753 0,796 0,856 0,854 0,864 0,868 0,870 

Данія 0,799 0,863 0,910 0,924 0,931 0,928 0,929 

Естонія 0,733 0,780 0,845 0,859 0,864 0,868 0,871 

Ірландія 0,763 0,857 0,909 0,902 0,921 0,934 0,938 

Іспанія 0,754 0,825 0,865 0,873 0,880 0,889 0,891 

Італія 0,769 0,830 0,870 0,874 0,874 0,878 0,990 

Кіпр 0,732 0,802 0,850 0,852 0,856 0,867 0,869 

Латвія 0,704 0,728 0,816 0,824 0,838 0.844 0,847 

Литва 0,732 0,756 0,824 0,831 0,851 0,855 0,858 

Люксембург 0,782 0,855 0,889 0,892 0,895 0,903 0,904 

Мальта 0,740 0,783 0,843 0,849 0,862 0,875 0,878 

Нідерланди 0,829 0,876 0,910 0,921 0,924 0,928 0,931 

Німеччина 0,801 0,868 0,921 0,928 0,930 0,934 0,936 

Польща 0,712 0,785 0,835 0,836 0,842 0,860 0,865 

Португалія 0,711 0,785 0,822 0,829 0,839 0,845 0,847 

Румунія 0,701 0,709 0,797 0,795 0,802 0,807 0,811 

Словаччина 0,739 0,764 0,829 0,842 0,845 0,853 0,855 

Словенія 0,767 0,825 0,882 0,877 0,887 0,894 0,896 

Угорщина 0,704 0,769 0,823 0,830 0,833 0,835 0,838 

Фінляндія 0,784 0,858 0,903 0,908 0,914 0,918 0,920 

Франція 0,779 0,849 0,882 0,886 0,894 0,899 0,901 

Хорватія 0,670 0,750 0,808 0,816 0,824 0,828 0,831 

Чехія 0,730 0,796 0,862 0,865 0,879 0,885 0,888 

Швеція 0,816 0,897 0,905 0,908 0,920 0,932 0,933 

Скандинавський регіон 

Данія 0,799 0,863 0,910 0,924 0,931 0,928 0,929 

Ісландія 0,802 0,860 0,891 0,909 0,925 0,933 0,935 

Норвегія 0,850 0,917 0.942 0,942 0,946 0,951 0,953 

Фінляндія 0,784 0,858 0,903 0,908 0,914 0,918 0,920 

Швеція 0,816 0,897 0,905 0,908 0,920 0,932 0,933 

 Україна 

Україна 0,705 0,671 0,733 0,743 0,748 0,746 0,751 

 

        Джерело: Складено на основі [322] 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Складові індексу кращого життя, 2017 рік 

 Дохід та 

фінансовий 

добробут 

Заробітна 

плата та 

працев-

лаштування 

Рівень 

щастя та 

задоволення 

життям 

Здоров’я Освіта Безпека 

Європейський Союз 

Австрія 5,0 8,1 8,3 7,9 6,6 9,1 

Бельгія 5,0 7,3 7,6 8,2 7,5 8,0 

Болгарія н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Велика Британія 6,0 8,0 7,2 7,7 6,8 8,9 

Греція 1,5 1,8 2,2 8,2 6,1 7,1 

Данія 3,0 8,3 9,7 7,9 7,9 9,3 

Естонія 1,8 6,9 3,5 5,6 7,9 7,5 

Ірландія 3,1 7,2 7,7 9,1 7,4 8,6 

Іспанія 4,0 4,7 5,5 8,4 5,5 9,2 

Італія 3,7 5,2 4,4 8,3 4,8 7,0 

Кіпр н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Латвія 0,7 6,0 4,2 4,5 7,1 6,6 

Литва н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Люксембург 9,1 8,4 7,5 8,0 5,0 8,6 

Мальта н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нідерланди 3,3 8,3 9,3 8,4 7,4 9,2 

Німеччина 4,7 8,2 7,8 7,4 7,6 8,3 

Польща 2,2 6,5 4,8 6,2 7,6 7,8 

Португалія 2,6 5,8 2,4 5,8 4,6 8,3 

Румунія н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Словаччина 1,6 5,6 5,0 6,7 5,7 7,4 

Словенія 2,3 6,8 4,2 7,3 7,9 9,6 

Угорщина 1,3 6,4 3,1 5,9 5,9 6,7 

Фінляндія 3,7 7,5 10,0 7,9 8,9 9,3 

Франція 4,4 6,8 6,1 7,7 6,1 8,2 

Хорватія н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Чехія 2,1 7,1 6,8 6,5 7,5 8,3 

Швеція 4,6 8,1 8,9 8,5 7,7 8,5 

Скандинавський регіон 

Данія 3,0 8,3 9,7 7,9 7,9 9,3 

Ісландія 5,9 9,3 9,5 8,6 6,9 9,6 

Норвегія 4,7 8,3 9,9 8,7 7,4 10,0 

Фінляндія 3,7 7,5 10,0 7,9 8,9 9,3 

Швеція 4,6 8,1 8,9 8,5 7,7 8,5 

 Україна 

Україна н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

Джерело: Складено на основі [348]   
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Додаток К 

Таблиця К.1 
Індекс соціального розвитку та його складові. Європейський Союз. 2018 рік. 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 
Індекс соціального розвитку та його складові. Скандинавський регіон та Україна. 2018 рік. 
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Додаток М 

Таблиця М.1 
Індекс соціального розвитку та його складові. Україна.  

Динаміка показників за 2014-2018 роки. 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 
Ключові показники соціально-економічного розвитку, 2018 рік. 
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Додаток П 

Таблиця П.1 

 

             
Соціальні виміри економіки України, 2004-2018 роки, млн грн 

 Структура бюджетних видатків на соціальну сферу   % відрахувань у ВВП 

 Соціальний 
захист 

Пенсії Соціальні послуги: Соціальні 
послуги 

(загалом) 

Загальні 
видатки 

ВВП 
Соціальний 

захист 
Соціальні 
послуги Пенсійне 

забезпечення   освіта медицина 
культура 
і спорт 

охорона 
довкілля  

2004 10007 9289 18320 12129 2695 1181 55625 101283 357544 2,79881637 15,55753 2,598002 

2005 11123 28759 26745 15462 3450 1251 88795 141537 457325 2,43218718 19,41617 6,288526 

2006 14438 26925 33784 19720 4327 1637 102837 175234 565018 2,55531682 18,20066 4,765335 

2007 22511 26006 44332 26715 5688 2240 129499 226036 751106 2,99704702 17,24111 3,462361 

2008 31390 42648 60955 33551 7917 2765 181234 309216 990819 3,1680862 18,29133 4,304318 

2009 28283 50487 66770 36558 85 2540 186732 307312 947042 2,98645678 19,71739 5,33102 

2010 37366 67165 37366 44765 11525 2872 203069 312050 1120585 3,33450831 18,1217 5,993744 

2011 43781 61653 86254 48962 10755 3891 257307 416854 1349178 3,24501289 19,07139 4,569671 

2012 57027 68280 101561 58454 13640 5298 306272 492455 1459096 3,90837889 20,99053 4,67961 

2013 57799 87264 105539 61569 13661 5594 333439 505844 1522657 3,7959304 21,8985 5,731035 

2014 58192 79813 100110 57150 13858 3482 314619 523126 1586915 3,6669891 19,82583 5,029444 

2015 76753 99587 114193 71001 16228 5530 385307 679871 1988544 3,8597587 19,37634 5,008036 

2016 110719 147611 129435 75409 16885 6255 488330 835590 2385367 4,64159184 20,4719 6,188188 

2017 145534 140227 177756 102392 24342 7349 599617 1056760 2385367 6,10111568 25,13731 5,878634 

2018 158681 147232 217405 116732 29892 10247 682207 1295873 2385367 6,65226776 28,59967 6,1723 

             
Джерело: Сформовано на основі даних  Центру соціально-економічних досліджень CASE України.. URL: 

http://cost.ua/budget/expenditure/ (дата звернення: 21.01.2019).   

Джерело:%20Сформовано%20на%20основі%20даних%20%20Центру%20соціально-економічних%20досліджень%20CASE%20України..%20URL:%20http:/cost.ua/budget/expenditure/
Джерело:%20Сформовано%20на%20основі%20даних%20%20Центру%20соціально-економічних%20досліджень%20CASE%20України..%20URL:%20http:/cost.ua/budget/expenditure/
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

 
Валовий внутрішній продукт, Україна, 1990-2016 рр.  

  

Роки 

У фактичних цінах У цінах попереднього року Індекси фізичного обсягу Індекси-дефлятори 

валовий 

внутрішній 

продукт 

валовий 

внутрішній 

продукт у 

розрахунку 

на одну особу 

валовий 

внутрішній 

продукт 

валовий 

внутрішній 

продукт у 

розрахунку на 

одну особу 

валовий 

внутрішній 

продукт 

валовий 

внутрішній 

продукт у 

розрахунку 

на одну 

особу 

валовий 

внутрішній 

продукт 

валовий внутрішній 

продукт 

За методологією СНР 1993 

  
млрд. крб. тис. крб. млрд. крб. тис. крб. відсотків до попереднього року 

відсотків до 

1990 р. 

відсотків до 

попереднього року 

1990  167 3 … …         

1991 299 6 153 x 91,3 91,1 91,3 196,2 

1992 5033 97 270 x 90,1 89,8 82,3 1866,0 

1993 148273 2842 4317 x 85,8 85,7 70,6 3435,4 

1994 1203769 23184 114268 x 77,1 77,4 54,4 1053,5 

1995 5451642 105793 1057504 x 87,8 88,5 47,8 515,5 

  
млн. грн. грн. млн. грн. грн. відсотків до попереднього року 

відсотків до 

1990 р. 

відсотків до 

попереднього року 

1996 81519 1595 49041 x 90,0 90,7 43,0 166,2 

1997 93365 1842 79083 x 97,0 97,8 41,7 118,1 

1998 102593 2040 91550 x 98,1 98,8 40,9 112,1 

1999 130442 2614 102428 x 99,8 100,6 40,8 127,3 

2000 170070 3436 138126 x 105,9 106,7 43,2 123,1 

За методологією СНР 20081 

  
млн. грн. грн. млн. грн. грн. відсотків до попереднього року 

відсотків до 

2010 р. 

відсотків до 

попереднього року 

Продовження табл.Р.1 

2000 176128 3582 x x x x x x 



500 

 

2001 211175 4340 191684 3939 108,8 110,0 71,5 110,2 

2002 234138 4855 222451 4612 105,3 106,3 75,4 105,3 

2003 277355 5801 256420 5363 109,5 110,5 82,5 108,2 

2004 357544 7535 310070 6534 111,8 112,6 92,3 115,3 

2005 457325 9709 368525 7823 103,1 103,8 95,1 124,1 

2006 565018 12076 491951 10515 107,6 108,3 102,3 114,9 

2007 751106 16150 611439 13147 108,2 108,9 110,7 122,8 

2008 990819 21419 767957 16602 102,2 102,8 113,2 129,0 

2009 947042 20564 840844 18258 84,9 85,2 96,1 112,6 

2010 1120585 24429 985795 21491 104,1 104,5 100,0 113,7 

2011 1349178 29519 1181604 25852 105,4 105,8 105,4 114,2 

2012 1459096 32002 1351233 29637 100,2 100,4 105,6 108,0 

2013 1522657 33473 1459759 32090 100,0 100,3 105,7 104,3 

За методологією СНР 20081 

(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м.Севастополя, за 2014-2016 роки - також без частини зони проведення АТО) 

2010 1079346 24798 949619 21817 104,1 104,5 100,0 113,7 

2011 1299991 29980 1138338 26252 105,5 105,9 105,5 114,2 

2012 1404669 32480 1303094 30132 100,2 100,5 105,7 107,8 

2013 1465198 33965 1404293 32553 100,0 100,2 105,7 104,3 

2014 1586915 36904 1369190 31841 93,4 93,7 98,8 115,9 

2015 1988544 46413 1431826 33419 90,2 90,6 89,1 138,9 

2016 2385367 55899 2037084 47738 102,4 102,9 91,3 117,1 
1 Відповідно до "Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року" (наказ Державної служби статистики України від 17.12.2013р. № 398). 

 
Джерело: Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 19.12.2018). 
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Додаток С 

 

 

 

 

Таблиця С.1 

 
Доходи та витрати населення України, 2005-2016 рр., млн. грн. 

  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012¹ 2013¹    2014¹,² 2015¹,² 2016¹,² 

Доходи - всього 381404 472061 623289 845641 894286 1101175 1266753 1457864 1548733 1516768 1735858 1989771 

у тому числі:                         

заробітна плата 160621 205120 278968 366387 365300 449553 529133 609394 630734 615022 677003 836766 

прибуток та змішаний дохід 58404 69186 95203 131139 129760 160025 200230 224920 243668 254307 323506 378213 

доходи від власності 

(одержані) 11072 13855 20078 28432 34654 67856 68004 80769 87952 85114 80035 75452 

соціальні допомоги та інші 

одержані поточні трансферти 151307 183900 229040 319683 364572 423741 469386 542781 586379 562325 655314 699340 

у тому числі:                         

- соціальні допомоги 84617 103092 124472 180455 204101 237213 263633 301621 323123 311360 342562 337773 

- інші одержані поточні 

трансферти 12545 14510 18209 26092 32984 34397 40978 48333 58416 55084 76105 91007 

- соціальні трансферти в 

натурі 54145 66298 86359 113136 127487 152131 164775 192827 204840 195881 236647 270560 

Витрати та заощадження - 

всього 381404 472061 623289 845641 894286 1101175 1266753 1457864 1548733 1516768 1735858 1989771 

у тому числі:                         

придбання товарів та послуг 306769 385681 509533 695618 709025 838213 1030635 1194791 1304031 1316757 1553757 1815142 

доходи від власності 

(сплачені) 3523 8374 16924 30406 37831 28844 29064 18567 21091 23495 18583 15564 

поточні податки на доходи, 

майно та інші сплачені 

поточні трансферти 25461 33803 49053 67606 67053 72251 83931 97226 107345 145736 150539 176956 
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Продовження табл. С.1 

у тому числі:                         

- поточні податки на 

доходи, майно тощо 17774 23396 35598 46926 45368 51112 60683 68716 72943 75446 100830 140972 

- внески на соціальне 

страхування 5064 7134 8326 11987 11796 13073 13827 16004 16273 16608 16383 1965 

- інші поточні трансферти 2623 3273 5129 8693 9889 8066 9421 12506 18129 53682 33326 34019 

нагромадження нефінансових 

активів 4444 7159 9939 29515 10493 19578 -1159 -2954 5378 2912 -2117 -5481 

приріст фінансових активів 41207 37044 37840 22496 69884 142289 124282 150234 110888 27868 15096 -12410 

з них:                         

- приріст грошових вкладів 

та заощаджень у цінних 

паперах 53297 54880 94526 91212 2528 81024 43607 71689 104727 -118734 -106306 32528 

- заощадження в іноземній 

валюті 7200 17961 19908 32561 75834 44406 75922 63625 21509 32472 -22836 -63243 

- позики, одержані за 

виключенням погашених (-) 19355 45766 77043 116629 -39172 -31639 -8288 -13533 5284 -40115 -82752 -20518 

Наявний дохід 298275 363586 470953 634493 661915 847949 988983 1149244 1215457 1151656 1330089 1526691 

Наявний дохід у розрахунку 

на одну особу, грн. 6332,1 7771,0 10126,0 13716,3 14372,8 18485,6 21637,9 25206,4 26719,4 26782,1 
  

31044,3 35776,9 

Реальний наявний дохід,у 

відсотках до відповідного 

періоду попереднього року 123,9 111,8 114,8 107,6 90,0 117,1 108,0 113,9 106,1 88,5 77,7 100,8 

¹ Розрахунки здійснено відповідно до "Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року"  (Наказ Держстату України від 17.12.2013 № 398). 
² Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Джерело: Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.11.2018). 
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 
Населення України, на 1 січня, тис. осіб 

  

Чисельність наявного населення Чисельність постійного населення 

всього 
у тому числі 

всього 
у тому числі 

міське сільське чоловіки жінки 

1990 51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 23826,2 27730,3 

1991 51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0 

1992 52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8 

1993 52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1 

1994 52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3 

1995 51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1 

1996 51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5 

1997 50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8 

1998 50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0 

1999 49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4 

2000 49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3 

2001 48923,2 32951,7       15971,5 48663,6 22530,4 26133,2 

  20021 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3    25924,6 

2003 48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6 

2004 47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3 

2005 47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5 

2006 46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5 

2007 46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0 

2008 46372,7 31668,8 14703,9 46192,3 21297,7 24894,6 

2009 46143,7 31587,2 14556,5 45963,4 21185,0 24778,4 

2010 45962,9 31524,8 14438,1 45782,6 21107,1 24675,5 

2011 45778,5 31441,6 14336,9 45598,2 21032,6 24565,6 

2012 45633,6 31380,9 14252,7 45453,3 20976,7 24476,6 

2013 45553,0 31378,6 14174,4 45372,7 20962,7 24410,0 

2014 45426,2 31336,6 14089,6 45245,9 20918,3     24327,6 

 20152 42929,3 29673,1 13256,2 42759,7 19787,8     22971,9 

 20162 42760,5 29585,0 13175,5 42590,9 19717,9     22873,0 

20172 42584,5 29482,3 13102,2 42414,9 19644,6     22770,3 

20182 42386,4 29371,0 13015,4 42216,8 19558,2 22658,6 
1  За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. 
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 
  

Джерело: Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 

звернення: 15.01.2019). 
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Додаток У 

Таблиця У.1 
Структура населення: економічно активне (трудоактивне) та економічно пасивне 

(діти та особи пенсійного віку), на 1 січня, тис. осіб. 

 
Всього населення 0-17 років 15-64 роки 65 років і старше 

1990  51556,5 13305,0 34297,7 6174,6 

1991 51623,5 13225,7 34264,9 6329,1 

1992 51708,2 13148,4 34248,7 6508,1 

1993 51870,4 13101,0 34264,6 6690,4 

1994 51715,4 12937,1 34084,4 6863,3 

1995 51300,4 12668,1 33810,6 6961,1 

1996 50874,1 12416,7 33569,1 7059,0 

1997 50400,0 12124,4 33394,8 7052,8 

1998 49973,5 11823,0 33322,4 7026,6 

1999 49544,8 11469,7 33437,2 6901,6 

2000 49115,0 11116,0 33515,1 6818,9 

2001 48663,6 10740,7 33446,3 6844,0 

20021 48240,9 10307,0 33312,4 6978,6 

2003 47823,1 9878,6 33060,2 7193,4 

2004 47442,1 9503,3 32826,5 7369,3 

2005 47100,5 9129,2 32603,5 7507,2 

2006 46749,2 8802,0 32417,4 7567,1 

2007 46465,7 8536,1 32256,2 7603,1 

2008 46192,3 8325,7 32184,5 7506,7 

2009 45963,4 8186,3 32169,8 7317,4 

2010 45782,6 8081,1 32130,2 7168,8 

2011 45598,2 8003,3 32137,0 6965,2 

2012 45453,3 7971,6 31993,3 6928,5 

2013 45372,7 7990,4 31846,8 6905,3 

2014 45245,9 8009,9 31606,4 6928,8 

20152 42759,7 7614,7 29634,7 6675,8 

20162 42590,9 7614,0 29327,7 6768,9 

20172 42414,9 7615,6 29011,9 6867,5 

20182 42216,8 7609,3 28719,0 6967,3 
1  За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. 
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 

 
Джерело: Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 

звернення: 15.01.2019). 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 
Диференціація життєвого рівня населення1  

  2010 2011 2012 2013 20142 20152 20162 20172 

Чисельність населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, 

нижчими законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму:   

млн. осіб 3,6 3,2 3,8 3,5 3,2 2,5 1,5 0,9 

у відсотках до загальної чисельності населення 8,6 7,8 9,0 8,3 8,6 6,4 3,8 2,4 

Чисельність населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, 

нижчими фактичного прожиткового мінімуму:   

млн. осіб … … … … 6,3 20,2 19,8 13,5 

у відсотках до загальної чисельності населення … … … … 16,7 51,9 51,1 34,9 

Довідково:   

середньорічний розмір законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму (у середньому на одну 

особу в місяць, грн) 843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 1227,3 1388,1 1603,7 

середньорічний розмір фактичного прожиткового 

мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, 

грн) … … … … 1357,6 2257,0 2646,4 2941,5 

Квінтильний коефіцієнт диференціації 

загальних доходів населення, разів 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Квінтильний коефіцієнт фондів (по загальних 

доходах), разів 3,5 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0 3,3 
1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту 

розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали 

еквівалентності. 
2 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
Джерело: Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2018). 
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Додаток Х 

Таблиця Х.1 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів, 2005-2013 рр.1 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Розподіл населення (%) за рівнем 

середньодушових  еквівалентних 

загальних доходів у місяць, грн. 

  

до 480,0 37,3 21,5 9,3 2,5 1,9 0,7 0,2 0,3 0,1 

480,1–840,02 62,7 78,5 45,1 21,2 17,1 8,0 5,0 3,1 2,3 

840,1–1200,03 … … 45,6 32,1 32,0 26,0 18,7 12,9 9,1 

1200,1–1560,0 … … … 21,1 22,1 27,0 26,7 23,9 21,3 

1560,1–1920,0 … … … 11,2 12,5 16,4 20,0 21,1 22,1 

1920,1–2280,04 … … … 11,9 14,4 21,9 29,4 14,4 16,6 

2280,1–2640,0 … … … … … … … 9,4 10,4 

2640,1–3000,0 … … … … … … … 5,6 6,7 

3000,1–3360,0 … … … … … … … 3,0 4,3 

3360,1–3720,0 … … … … … … … 2,2 2,0 

понад 3720,0 … … … … … … … 4,1 5,1 
1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту 

розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2005-2010рр. з урахуванням 

шкали еквівалентності та використанням показників доходів в якості критеріїв диференціації. 
2 У 2005–2006рр. – понад 480 грн. 
3 У 2007р. – понад 840 грн. 
4 У 2008-2011рр. – понад 1920 грн. 
Джерело: Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2018). 
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Таблиця Х.2 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів, 2010-2017 рр.1 

  2010 2011 2012 2013 20142 20152 20162 20172 

Розподіл населення (%) за рівнем 

середньодушових  еквівалентних 

загальних доходів  у місяць, грн.                 

до 1920,0 78,1 70,5 61,2 54,6 51,7 35,3 18,4 6,9 

1920,1–2280,03 21,9 29,5 14,5 16,6 16,5 17,6 16,0 7,7 

2280,1–2640,0 … … 9,3 10,5 11,7 15,9 16,4 11,0 

2640,1–3000,0 … … 5,6 6,8 7,8 11,4 13,6 11,0 

3000,1–3360,0 … … 3,1 4,3 4,6 6,7 10,0 10,7 

3360,1–3720,0 … … 2,1 2,0 2,5 4,4 7,9 10,8 

3720,1–4080,03 … … 4,2 5,2 5,2 8,7 17,7 9,3 

4080,1–4440,0 … … … … … … … 6,3 

4440,1–4800,0 … … … … … … … 6,4 

4800,1–5160,0 … … … … … … … 5,1 

понад 5160,0 … … … … … … … 14,8 
1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту 

використовується шкала еквіваленнтності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали 

еквівалентності. 
2 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
3 У 2010 та 2011рр. – понад 1920 грн, у 2012 - 2016рр. - понад 3720 грн. 
Джерело: Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.11.2018). 
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Додаток Ц 

Таблиця Ц.1 
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки 

України, 1958-1991 рр. 

Рік 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників, 

зайнятих у галузях економіки України 

1958 76,70 

1959 77,70 

1960 78,30 

1961 81,30 

1962 84,20 

1963 85,40 

1964 87,60 

1965 93,86 

1966 96,70 

1967 100,00 

1968 107,00 

1969 110,68 

1970 115,17 

1971 118,57 

1972 121,91 

1973 125,30 

1974 128,46 

1975 133,54 

1976 139,84 

Рік 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників, 

зайнятих у галузях економіки України 

1977 142,88 

1978 146,22 

1979 148,74 

1980 155,12 

1981 157,89 

1982 163,08 

1983 165,75 

1984 169,55 

1985 173,95 

1986 179,00 

1987 185,01 

1988 199,79 

1989 217,74 

1990 248,40 

1991 495,40 

Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи.  URL:  

https://index.minfin.com.ua (дата звернення: 03.05.2018) 

 

 

 

 

Джерело:%20Мінфін:%20ставки,%20індекси,%20тарифи.%20-%20%20Режим%20доступу:%20
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Таблиця Ц.2 
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, 1992-2002 рр. 

  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

крб. грн. 

Січень 1523,5 14204 745523 32,08 103,28 126,68 136,82 148,16 180,97 253,39 320,76  

Лютий 1681,1 17854 753622 41,53 108,95 126,36 137,85 152,03 190,62 263,66 328,70  

Березень 2375,9 22945 854490 50,23 117,55 135,15 149,76 166,61 210,67 281,03 354,81  

Квітень 2784,1 25396 894400 53,67 116,28 133,14 146,39 165,53 205,35 288,93 355,78  

Травень 3277,7 30489 956833 60,74 119,44 139,53 148,61 168,87 213,21 302,96 358,88  

Червень 4966,3 60423 1093323 71,39 125,47 144,30 158,01 180,76 228,78 317,81 377,41  

Липень 5065,0 76564 1176261 75,84 130,46 151,44 159,21 183,27 238,49 327,31 398,10  

Серпень 5422,1 88737 1234596 81,39 129,99 147,67 153,21 180,94 247,44 329,33 390,07  

Вересень 7189,1 208343 1321503 88,73 132,70 150,34 156,40 186,44 249,04 326,34 391,14  

Жовтень 8171,6 253272 1950560 95,18 134,87 149,65 156,07 186,85 254,11 335,75 397,49  

Листопад 10550,3 327639 2644956 101,22 132,27 147,07 155,54 190,39 257,58 334,44 395,70  

Грудень 16987,8 836534 3490047 124,48 151,51 165,81 176,09 218,88 296,26 378,45 442,91  

          

                     Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи. URL:  https://index.minfin.com.ua  (дата звернення: 04.11.2018). 
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Таблиця Ц.3 
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки 

України, 2003-2008 рр. 

 

Місяць 

Рік 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Січень 332,11 444,70 606,09 781,51 1003,60 1342,27 

Лютий 326,96 461,50 628,18 819,16 1033,58 1449,59 

Березень 346,18 489,17 682,38 883,99 1096,38 1494,71 

Квітень 347,13 494,66 678,07 877,46 1098,58 1515,00 

Травень 353,19 498,48 697,52 905,17 1141,25 1563,36 

Червень 390,54 550,81 777,67 998,69 1276,97 1728,31 

Липень 381,37 530,82 732,12 932,89 1222,25 1611,63 

Серпень 374,16 520,59 726,43 924,65 1199,04 1571,37 

Вересень 398,58 556,61 764,63 959,67 1238,18 1643,25 

Жовтень 400,65 561,87 791,03 965,75 1292,50 1667,13 

Листопад 392,69 569,35 816,38 988,70 1316,23 1592,70 

Грудень 424,63 607,11 911,42 1104,33 1443,16 1705,67 

Річний 372,72 524,14 735,57 928,81 1197,91 1573,99 

 

Порядок розрахунку показників середніх заробітних плат за 2003 – 2008 рр. для розрахунку індивідуального 

коефіцієнту заробітної плати було визначено відповідно до Тимчасової методики визначення показників середньої 

заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, для призначення пенсій відповідно до 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, яку було затверджено наказом 

Держкомстатом, Мінпраці, Мінекономіки від 31.12.2003 р. № 472/352/398, постановою правління Пенсійного фонду 

України від 31.12.2003 р. № 22-1 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2004 р. № 85/8684 

 Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи. URL:  https://index.minfin.com.ua (дата звернення: 05.11.2018).

https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/487-nakaz-vid-31-12-2003-472-352-398
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/487-nakaz-vid-31-12-2003-472-352-398
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/487-nakaz-vid-31-12-2003-472-352-398
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/487-nakaz-vid-31-12-2003-472-352-398
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/487-nakaz-vid-31-12-2003-472-352-398
Джерело:%20Мінфін:%20ставки,%20індекси,%20тарифи.%20URL:%20
https://index.minfin.com.ua/
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Таблиця Ц.4 
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, 2009-2017 рр. 

 

Місяць 

Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Січень 1449,89 1687,62 2137,84 2491,40 2758,11 2899,77 3119,40 3894,73 5378,61 

Лютий 1514,77 1739,43 2137,19 2548,60 2805,37 2937,98 3182,96 4029,89 5590,26 

Березень 1578,91 1874,27 2253,90 2690,03 2897,19 3068,64 3383,16 4208,47 5887,70 

Квітень 1588,08 1859,70 2243,42 2662,55 2932,06 3097,76 3429,94  4211,77 5843,43 

Травень 1617,95 1951,28 2317,48 2791,84 2980,54 3120,21 3578,75  4370,92 6173,33 

Червень 1809,77 2198,46 2574,35 2994,78 3275,94 3465,63 3991,14  4934,07 7032,28 

Липень 1675,50 1982,72 2370,28 2754,69 2975,87  3212,48 3674,24  4445,53 6174,07 

Серпень 1597,17 1932,81 2328,21 2690,49 2882,46  3008,73 3502,62  4320,12 6028,81  

Вересень 1677,69 2046,31 2416,19 2751,67 2957,81  3136,51 3768,52  4583,29 6454,14 

Жовтень 1687,37 2113,62 2451,80 2791,19 2996,56  3165,49 3940,98  4556,04 6522,77 

Листопад 1718,91 2073,90 2466,42 2818,68 2987,05  3192,38 3914,88  4686,50 6598,71 

Грудень 1899,21 2326,74 2727,94 3048,60 3309,24  3556,97 4460,32  5562,97 7601,89 

Річний 1650,43 1982,63 2370,53 2752,95 2979,46 3149,45 3661,41 4482,35 6273,45 

Порядок розрахунку показників середньої заробітної плати за 2009 — 2017 роки для призначення пенсій визначається відповідно до Порядку визначення 

показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії , затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 01.02.2008 № 4-4 , 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2008 р. за № 146/14837. 
Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи. URL: https://index.minfin.com.ua (дата звернення: 11.09.2018).

https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/444-postanova-pravlinnia-pensiinoho-fondu-ukrainy-4-4-vid-01-02-2008
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/444-postanova-pravlinnia-pensiinoho-fondu-ukrainy-4-4-vid-01-02-2008
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/444-postanova-pravlinnia-pensiinoho-fondu-ukrainy-4-4-vid-01-02-2008
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/444-postanova-pravlinnia-pensiinoho-fondu-ukrainy-4-4-vid-01-02-2008
Джерело:%20Мінфін:%20ставки,%20індекси,%20тарифи.%20
https://index.minfin.com.ua/
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Таблиця Ц.5 
Середня місячна заробітна плата працівників, по регіонах України, 2019 р., грн. 

2019 січень лютий березень квітень 

Україна 9223 9429 10237 10269 

Вінницька 8262 8333 8642 8811 

Волинська 7559 7711 8089 8189 

Дніпропетровська 9645 9407 10327 10590 

Донецька 10045 10512 11365 12134 

Житомирська 7485 7625 8080 8029 

Закарпатська 8109 8312 8898 8712 

Запорізька 9356 9273 10496 10216 

Івано-Франківська 7775 8037 8323 8562 

Київська 9722 9812 10386 10666 

Кіровоградська 7279 7415 7839 8014 

Луганська 7607 7797 7922 8297 

Львівська 8231 8368 8837 8906 

Миколаївська 8577 8702 10213 9159 

Одеська 8296 8350 8771 8884 

Полтавська 8815 8823 9480 9698 

Рівненська 7682 7822 9428 8297 

Сумська 7488 7819 7998 8176 

Тернопільська 7068 7347 7676 8090 

Харківська 8029 8229 8711 8891 

Херсонська 7139 7292 7742 7695 

Хмельницька 7439 7604 8609 8235 

Черкаська 7654 7800 8522 8653 

Чернівецька 6958 7186 7437 7698 

Чернігівська 7184 7288 7794 8217 

м.Київ 13721 14513 16207 

Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи.  URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/  (дата 

звернення: 24.05.2019). 
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Додаток Ш 

 

Таблиця Ш.1 
Мінімальна заробітна плата працівників,  

зайнятих у галузях економіки України, 2000-2019 рр. 

 

Період 
Мінімальна зарплата  (грн.) 

місячна  погодинна  

з 01.04.2000 по 30.06.2000 90      

з 01.07.2000 по 31.12.2001 118 28 31.1%    

з 01.01.2002 по 30.06.2002 140 22 18.6%    

з 01.07.2002 по 31.12.2002 165 25 17.9%    

з 01.01.2003 по 30.11.2003 185 20 12.1%    

з 01.12.2003 по 31.08.2004 205 20 10.8%    

з 01.09.2004 по 31.12.2004 237 32 15.6%    

з 01.01.2005 по 31.03.2005 262 25 10.5%    

з 01.04.2005 по 30.06.2005 290 28 10.7%    

з 01.07.2005 по 31.08.2005 310 20 6.9%    

з 01.09.2005 по 31.12.2005 332 22 7.1%    

з 01.01.2006 по 30.06.2006 350 18 5.4%    

з 01.07.2006 по 30.11.2006 375 25 7.1%    

з 01.12.2006 по 31.03.2007 400 25 6.7%    

з 01.04.2007 по 30.06.2007 420 20 5.0%    

з 01.07.2007 по 30.09.2007 440 20 4.8%    

з 01.10.2007 по 31.12.2007 460 20 4.5%    

з 01.01.2008 по 31.03.2008 515 55 12.0%    

з 01.04.2008 по 30.09.2008 525 10 1.9%    

з 01.10.2008 по 30.11.2008 545 20 3.8%    

з 01.12.2008 по 31.03.2009 605 60 11.0%    

з 01.04.2009 по 30.06.2009 625 20 3.3%    

з 01.07.2009 по 30.09.2009 630 5 0.8%    

з 01.10.2009 по 31.10.2009 650 20 3.2%    

з 01.11.2009 по 31.12.2009 744 94 14.5%    

з 01.01.2010 по 31.03.2010 869 125 16.8% 5,20   

з 01.04.2010 по 30.06.2010 884 15 1.7% 5,29 0.09 1.7% 

з 01.07.2010 по 30.09.2010 888 4 0.5% 5,32 0.03 0.6% 

з 01.10.2010 по 30.11.2010 907 19 2.1% 5,43 0.11 2.1% 

з 01.12.2010 по 31.12.2010 922 15 1.7% 5,52 0.09 1.7% 

з 01.01.2011 по 31.03.2011 941 19 2.1% 5,66 0.14 2.5% 

з 01.04.2011 по 30.09.2011 960 19 2.0% 5,77 0.11 1.9% 

з 01.10.2011 по 30.11.2011 985 25 2.6% 5,92 0.15 2.6% 

з 01.12.2011 по 31.12.2011 1004 19 1.9% 6,04 0.12 2.0% 

з 01.01.2012 по 31.03.2012 1073 69 6.9% 6,43 0.39 6.5% 

з 01.04.2012 по 30.06.2012 1094 21 2.0% 6,56 0.13 2.0% 

з 01.07.2012 по 30.09.2012 1102 8 0.7% 6,61 0.05 0.8% 

з 01.10.2012 по 30.11.2012 1118 16 1.5% 6,70 0.09 1.4% 
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Продовження табл.Ш.1 

з 01.12.2012 по 31.12.2012 1134 16 1.4% 6,80 0.10 1.5% 

з 01.01.2013 по 30.11.2013 1147 13 1.1% 6,88 0.08 1.2% 

з 01.12.2013 по 31.12.2013 1218 71 6.2% 7,30 0.42 6.1% 

з 01.01.2014 по 31.12.2014 1218 0 0% 7,30 0.00 0% 

з 01.01.2015 по 31.08.2015 1218 0 0% 7,29 -0.01 -0.1% 

з 01.09.2015 по 31.12.2015 1378 160 13.1% 8,29 1.00 13.7% 

з 01.01.2016 по 30.04.2016 1378 0 0% 8,29 0.00 0% 

з 01.05.2016 по 30.11.2016 1450 72 5.2% 8,69 0.40 4.8% 

з 01.12.2016 по 31.12.2016 1600 150 10.3% 9,59 0.90 10.4% 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 3200 1600 100.0% 19,34 9.75 101.7% 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 3723 523 16.3% 22,41 3.07 15.9% 

з 01.01.2019 4173 450 12.1% 25,13 2.72 12.1% 

 

Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/ (дата звернення: 

15.03.2019). 
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Додаток Щ 

Таблиця Щ.1 
Мінімальна пенсія, 1996-2016 рр. 

 
Рік Розмір 

прожиткового 

мінімуму для 

непрацездатних 

осіб, грн 

Розмір 

мінімальної 

пенсії, грн 

Курс долара, 

грн/1$ 

Розмір 

мінімальної 

пенсії, $ 

1996 - 15 1,80 8,30 

1997 - 15 1,85 8,10 

1998 - 15 2,10 7,14 

1999 - 25 3,50 7,14 

2000 216 30 5,40 5,55 

2001 248 39 5,40 7,22 

2002 268 43 5,35 8,03 

2003 268 50 5,35 9,34 

2004 284 137 5,35 25,60 

2005 332 332 5,05 65,74 

2006 350 350 5,05 69,30 

2007 380 380 5,05 75,24 

2008 470 470 4,84 97,10 

2009 573 573 7,70 74,41 

2010 695 695 7,95 87,42 

2011 750 750 7,95 94,33 

2012 822 822 7,99 102,87 

2013 894 894 7,99 111,88 

2014 949 949 11,75 80,76 

2015 949 949 23,50 40,38 

2016 1074 1074 25,90 41,46 

2017 1373 1373 27,20 50,47 

2018 1497 1497 29,30 51,09 

2019 1638 1638 29,40 55,71 

 
Джерела: Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV "Про прожитковий мінімум"; Закон України від 05.10.2000 № 2025-III «Про 

затвердження прожиткового мінімуму на 2000 рік»; Закон України від 22.03.2001 № 2330-III «Про затвердження прожиткового 

мінімуму на 2001 рік»;  Закон України від 15.11.2001 № 2780-III «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік»; Закон 

України від 11.05.2004 № 1704-IV «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік»; Закон України від 19.10.2004 № 2089-

IV «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік»; Закон України від 20.12.2005 № 3235-IV «Про Державний бюджет 

України на 2006 рік»; Закон України від 19.12.2006 № 489-V «Про Державний бюджет України на 2007 рік»; Закон України від 

28.12.2007 № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; 

Закон України від 26.12.2008 № 835-VI «Про Державний бюджет України на 2009 рік»; Закон України від 27.04.2010 № 2154-VI 

«Про Державний бюджет України на 2010 рік»; Закон України від 23.12.2010 № 2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 

рік»; Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік»; Закон України від 06.12.2012 № 

5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік»; Закон України від 16.01.2014 № 719-VII «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік»; Закон України від 28.12.2014 № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік»; Закон України від 25.12.2015 

№ 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік»; Закон України від 19.05.2016 № 1384-VIII «Про внесення змін до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік»; Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік»;  Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Законом України 

від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік».  
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/719-18/paran28#n28
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/719-18/paran28#n28
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19/paran21#n21
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran28#n28
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran28#n28
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1384-19/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1384-19/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19/paran29#n29
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19/paran29#n29
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19/paran24#n24'
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Таблиця Щ.2 
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів  

 (на початок року) 

Одиниці 

виміру 
Роки 

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, 

які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду 
Кількість 

пенсіонерів (млн.) 
всього 

у тому числі: 

за віком 
за 

інвалідністю 

у разі втрати 

годувальника 

Крб. 

1991 103,6 109,7 … 58,0 13,1 

1992 539,6 554,8 … 423,6 13,6 

1993 9735 10204 10469 6304 14,2 

Тис. крб. 
1994 292,1 306,9 317,4 185,5 14,5 

1995 1156 1174 1368 809 14,5 

  

  

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які 

перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн. 

Кількість пенсіонерів, тис. 

всього 

у тому числі: 

за віком 
за 

інвалідністю 

у разі втрати 

годувальника 

1996 38,7 38,8 45,6 33,2 14487,5 

1997 51,9 50,8 67,3 43,6 14487,2 

1998 52,2 50,9 68,6 43,5 14534,8 

1999 60,7 60,1 75,9 47,8 14520,3 

2000 68,9 69,3 82,3 52,0 14529,8 

2001 83,7 85,2 94,5 61,0 14446,6 

2002 122,5 127,1 129,7 85,5 14423,1 

2003 136,6 141,8 142,4 95,9 14375,9 

2004 182,2 194,3 170,9 120,2 14347,6 

2005 316,2 323,8 305,2 262,9 14065,1 

2006 406,8 417,7 393,2 302,8 14050,0 

2007 478,4 497,0 435,8 339,3 13936,8 

20081 776,0 798,9 624,4 517,5 13819,0 

2009 934,3 942,7 780,7 696,6 13749,8 

2010 1032,6 1039,6 884,6 807,9 13721,1 

2011 1151,9 1156,0 1033,8 940,0 13738,0 

2012 1253,3 1252,4 1164,3 1053,8 13820,5 

2013 1470,7 1464,3 1359,2 1252,8 13639,7 

2014 1526,1 1521,6 1406,5 1303,8 13533,3 

20152 1581,5 1573,0 1432,1 1433,1 12147,2 

20162 1699,5 1690,3 1545,2 1640,3 12296,5 

20172 1828,3 1808,9 1705,9 1803,0 11956,2 

20182 2479,2 2556,7 2000,9 2368,0 11725,4 
1 З початку 2008 року середній розмір пенсії (окрім категорії "за віком") наведено з урахуванням пенсіонерів, яким здійснюється 

призначення та виплата пенсій органами Пенсійного фонду України, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". 

Дані про середній розмір призначених місячних пенсій наводяться з урахуванням цільової грошової допомоги та індексації, 

передбаченої законодавством. 
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

  

Джерело: Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.gov.ua/ (дата звернення: 04.12.2018). 
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Додаток Ю 

Таблиця Ю.1 

 
Прожитковий мінімум в Україні по соціальним та демографічним групам з 2000 

по 2019 рр. (грн.) 

 

Період 
Загальний  

показник 

Діти до 6 

років 

Діти від 6  

до 18 років 

Працездатні 

особи 

Особи, що 

втратили 

працездат-

ність 

з 01.01.2000 по 31.12.2000 270 241 297 288 217 

з 01.01.2001 по 31.12.2001 311 276 346 331 249 

з 01.01.2002 по 31.12.2003 342 307 384 365 268 

з 01.01.2004 по 31.12.2004 362 324 405 387 285 

з 01.01.2005 по 31.12.2005 423 376 468 453 332 

з 01.01.2006 по 31.03.2006 453 400 514 483 350 

з 01.04.2006 по 30.09.2006 465 410 527 496 359 

з 01.10.2006 по 31.12.2006 472 418 536 505 366 

з 01.01.2007 по 31.03.2007 492 434 558 525 380 

з 01.04.2007 по 30.09.2007 525 463 595 561 406 

з 01.10.2007 по 31.12.2007 532 470 604 568 411 

з 01.01.2008 по 31.03.2008 592 526 663 633 470 

з 01.04.2008 по 30.06.2008 605 538 678 647 481 

з 01.07.2008 по 30.09.2008 607 540 680 649 482 

з 01.10.2008 по 31.10.2009 626 557 701 669 498 

з 01.11.2009 по 31.12.2009 701 632 776 744 573 

з 01.01.2010 по 31.03.2010 825 755 901 869 695 

з 01.04.2010 по 30.06.2010 839 767 917 884 706 

з 01.07.2010 по 30.09.2010 843 771 921 888 709 

з 01.10.2010 по 30.11.2010 861 787 941 907 723 

з 01.12.2010 по 31.12.2010 875 799 957 922 734 

з 01.01.2011 по 31.03.2011 894 816 977 941 750 

з 01.04.2011 по 30.09.2011 911 832 997 960 764 

з 01.10.2011 по 30.11.2011 934 853 1022 985 784 

з 01.12.2011 по 31.12.2011 953 870 1042 1004 800 

з 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 893 1112 1073 822 

з 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 911 1134 1094 838 

з 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 917 1144 1102 844 

з 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 930 1161 1118 856 

з 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 961 1197 1134 884 

з 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 972 1210 1147 894 

з 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 1032 1286 1218 949 

з 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 1032 1286 1218 949 

з 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 1032 1286 1218 949 

з 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 1167 1455 1378 1074 

з 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 1167 1455 1378 1074 
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Продовження табл.Ю.1 

з 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 1228 1531 1450 1130 

з 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 1355 1689 1600 1247 

з 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 1355 1689 1600 1247 

з 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 1426 1777 1684 1312 

з 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 1492 1860 1762 1373 

з 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 1492 1860 1762 1373 

з 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 1559 1944 1841 1435 

з 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497 

з 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 1626 2027 1921 1497 

з 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 1699 2118 2007 1564 

з 01.12.2019 2027 1779 2218 2102 1638 
 

Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/ (дата 

звернення: 29.06.2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінфін:%20ставки,%20індекси,%20тарифи.%20
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/
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Таблиця Ю.2 
Динаміка зміни прожиткового мінімуму  (в абсолютному та 

процентному поданні) з 2000 по 2019 рр. 

 

Період 
Прожитковий 

мінімум (грн.) 
 

з 01.01.2000 по 31.12.2000 270   

з 01.01.2001 по 31.12.2001 311 41 15.3% 

з 01.01.2002 по 31.12.2003 342 31 9.9% 

з 01.01.2004 по 31.12.2004 362 20 5.9% 

з 01.01.2005 по 31.12.2005 423 61 16.8% 

з 01.01.2006 по 31.03.2006 453 30 7.1% 

з 01.04.2006 по 30.09.2006 465 12 2.6% 

з 01.10.2006 по 31.12.2006 472 7 1.5% 

з 01.01.2007 по 31.03.2007 492 20 4.2% 

з 01.04.2007 по 30.09.2007 525 33 6.7% 

з 01.10.2007 по 31.12.2007 532 7 1.3% 

з 01.01.2008 по 31.03.2008 592 60 11.3% 

з 01.04.2008 по 30.06.2008 605 13 2.2% 

з 01.07.2008 по 30.09.2008 607 2 0.3% 

з 01.10.2008 по 31.10.2009 626 19 3.1% 

з 01.11.2009 по 31.12.2009 701 75 12.0% 

з 01.01.2010 по 31.03.2010 825 124 17.7% 

з 01.04.2010 по 30.06.2010 839 14 1.7% 

з 01.07.2010 по 30.09.2010 843 4 0.5% 

з 01.10.2010 по 30.11.2010 861 18 2.1% 

з 01.12.2010 по 31.12.2010 875 14 1.6% 

з 01.01.2011 по 31.03.2011 894 19 2.2% 

з 01.04.2011 по 30.09.2011 911 17 1.9% 

з 01.10.2011 по 30.11.2011 934 23 2.5% 

з 01.12.2011 по 31.12.2011 953 19 2.0% 

з 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 64 6.7% 

з 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 20 2.0% 

з 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 7 0.7% 

з 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 16 1.5% 

з 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 35 3.3% 

з 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 13 1.2% 

з 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 68 6.1% 

з 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 0 0% 

з 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 0 0% 

з 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 154 13.1% 

з 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 0 0% 

з 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 69 5.2% 

з 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 145 10.4% 

з 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 0 0% 

з 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 80 5.2% 

з 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 76 4.7% 

з 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 0 0% 

з 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 77 4.5% 

з 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 76 4.3% 

з 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 0 0% 

з 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 83 4.5% 

з 01.12.2019 2027 91 4.7% 

Джерело: Мінфін: ставки, індекси, тарифи. URL: 
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/ (дата звернення: 29.06.2019).

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/
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